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(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Ja(my), niżej podpisany(i) ………………………………………………………………………………………..,
działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………….,
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie
określonym w art. 4 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z
późn. zm.), niniejszym przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
polegającego na:
zakupie usługi poradnictwa psychologicznego pn. „Indywidualne i grupowe spotkania z
psychologiem”, realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Lubniewicach (Klub Integracji Społecznej) w ramach Projektu „Inicjatywa na start” .
świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń na podstawie art. 297 k.k.
oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję:
1) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
obligatoryjnych przesłanego określonych w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1, 4, 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie jest Wykonawcą:
 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku
lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
– Prawo restrukturyzacyjne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366
ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z
późn. zm.);
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 będącym osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
 którego urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa
w pkt 2;
 wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000
złotych;
 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłaty tych należności.

___________________________
Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy
lub osoby/osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy
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