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Pieczęć Oferenta 

Oświadczenie 
„Dostawa taśm przenośnikowych” 

Oświadczam, że: 

1. Posiadam  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie oraz dysponuję osobami zdolnymi do wykonywania  

usługi. 

2. Posiadam  uprawnienia  do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z wymogami usta-

wowymi. 

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie usługi. 

4. Zobowiązuję się w ramach realizacji przedmiotu zamówienia do pełnej ochrony danych 

osobowych oraz zgodności ze wszelkimi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych 

osobowych 
 

 

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

         Podpis osoby upoważnionej 

 

Oświadczam, że nie występują wobec mnie podstawy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 
ust. 1ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), 
tj.: 
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 ustawy; 
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 ustawy Pzp 

 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

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

         Podpis osoby upoważnionej 


