
Załącznik Nr 3 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 

 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest świadczenie usługi –  przygotowania 

oraz dostarczanie obiadów dwudaniowych  wraz z kompotem lub napojem dla pensjonariuszy 

Dziennego Domu Pobytu Klub Seniora w Grajewie w ilości około 23000 zestawów 

obiadowych w stosunku rocznym  - na 2017 rok. 

 

Ja/My (imię i nazwisko) ............................................................................................................... 

reprezentujący firmę ( nazwa i adres (siedziba)firmy) ……….................................................... 

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

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze ................................................................ 

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że podmiot który reprezentuję nie 

podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ponieważ: 

1. nie wyrządziliśmy szkody, poprzez niewykonanie zamówienia lub nienależyte jego 

wykonanie a szkoda nie została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w 

okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

2. nie jesteśmy Wykonawcą z którym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie 

rozwiązał lub wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpiła od 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność a rozwiązanie lub odstąpienie od niej nastąpiło w warunkach 

dookreślonych w art. 24 ust. 1 pkt 1a; 

3. w stosunku do nas nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości, zgodnie z brzmieniem 

art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

4. nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, zgodnie z brzmieniem art. 24 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

5. nie jesteśmy osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 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. nie jesteśmy spółką jawną, której wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 



prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

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; 

7. nie jesteśmy spółką partnerską, której partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, 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; 

8. nie jesteśmy spółką komandytową oraz spółką komandytowo-akcyjną, której 

komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 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; 

9. nie jesteśmy osobą prawną, której urzędującego członka organu zarządzającego 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, 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; 

10. nie jesteśmy podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 

zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary. 

 

 

 

Przedstawiciel Wykonawcy 

 

 

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

( podpis i pieczęć ) 

 

Data : ……………………………. 


