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NIP: 6840006798

KRS: 0000003651

 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

Agnieszka Białas – współwłaściciel (KRS)

 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

„Dostawa artykułów żywnościowych w roku szkolnym 2022/2023 z podziałem na części
dla Przedszkola NR 2 w Ustrzykach Dolnych”.

W  imieniu  własnym,  jako  Wykonawca  (lub  w  imieniu  Wykonawcy,  jako  jego  uprawniony
reprezentant), oświadczam, że:

1.) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu  agresji  na  Ukrainę  oraz  służących  ochronie  bezpieczeństwa narodowego
(Dz. U. z 2022 r. poz. 835);

2.) Wykonawca (i ja jako jego reprezentant) ma świadomość tego, że przepis w/w art. 7 ust.
1 w/w ustawy stanowi, iż:

   „1.  Z  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego  na
podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
   1)  wykonawcę  oraz  uczestnika  konkursu  wymienionego  w  wykazach  określonych  
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1
pkt 3;
   2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu
ustawy  z  dnia  1  marca  2018  r.  o  przeciwdziałaniu  praniu  pieniędzy  oraz  finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem  rzeczywistym  od  dnia  24  lutego  2022  r.,  o  ile  została  wpisana  na  listę  na
podstawie decyzji  w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3;
   3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3
ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217,
2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006  
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia
24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.”;

3.) Wykonawca  (i  ja  jako  jego  reprezentant) zobowiązuję  się  nie  podejmować  ani
współpracy  lub  działalności,  ani  też  jakiejkolwiek  innej  aktywności,  która  byłaby
sprzeczna z powyższym oświadczeniem, a także mogłaby stanowić podstawę do w/w
wykluczenia.
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Niniejszy dokument należy opatrzyć zaufanym, osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Uwaga!  Nanoszenie  jakichkolwiek  zmian  w  treści  dokumentu  po  opatrzeniu  w.w.  podpisem  może
skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.
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