
 

          Załącznik nr 3  
          

 

 

...................................................      ................................................ 

 Nazwa i adres Wykonawcy       ( miejscowość, data ) 

( pieczątka ) 

 

 

 

 

Firma (nazwa i adres ) ............................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

oświadcza, że : 

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,  na podstawie § 8 

pkt. 6 Regulaminu Wewnętrznego Udzielania Zamówień Publicznych z dnia 

05.06.2008 r.   

a w szczególności : 
 

1)  w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nasza firma nie wyrządziła szkody 

wykonując zamówienie ,  

2) nie otwarto wobec naszej firmy  likwidacji albo nie ogłoszono upadłości , z wyjątkiem 

Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez 

likwidację majątku upadłego, 

3) nasza firma nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy firma uzyskała przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu, 

4) w przypadku osób fizycznych : osób fizycznych nie skazano prawomocnie za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,  przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego, 



5) w przypadku spółek jawnych : spółki jawne, których wspólnika prawomocnie nie skazano 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo  

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia  korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

6) w przypadku osób prawnych : osoby prawne, których urzędującego członka organu 

zarządzającego prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego, 

 

 

 

 

        .................................................... 

        ( podpis osoby upoważnionej ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


