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Numer referencyjny: ZP/7/2021 

 

Znak sprawy: DZP-JH.260.14.2021 

Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego 

„Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu” 

 

 

Zamawiający: 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej 

03-195 Warszawa, ul. Dorodna 16 
Wykonawca: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

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

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp) 

  

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

  

Na potrzeby postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego pn. 

 

„Zakup 1 kpl. oscyloskopu cyfrowego”, 
(nazwa postępowania) 

prowadzonego przez Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (oznaczenie Zamawiającego),  

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 

ust. 1 pkt. 4, 5 i 7 ustawy Pzp.   TAK / NIE 

 

 

  

 

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

 

 

………………………..……………………………… 

Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną 

osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 6 ustawy Pzp). .   TAK / NIE 

 

 Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………  

 

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

 

 

………………………..……………………………… 

Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną 

osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) 

do reprezentowania Wykonawcy 

  

  

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:  

  

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  

  

  

 

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

 

 

………………………..……………………………… 

Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną 

osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Numer referencyjny: ZP/7/2021 

 

Znak sprawy: DZP-JH.260.14.2021 

Załącznik Nr 3a do Zapytania Ofertowego 

„Oświadczenie o aktualności zawartych w oświadczeniu” 

 

 

Zamawiający: 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej 

03-195 Warszawa, ul. Dorodna 16 
Wykonawca: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

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

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

Oświadczam, co następuje: 

Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, złożonym w 

niniejszym postępowaniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 

Zamawiającego, o których mowa w:  

1. art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy, 

2. art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 

tytułem środka zapobiegawczego, 

3. art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia 

mającego na celu zakłócenie konkurencji, 

4. art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy, 

 są aktualne.  

 

 

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

 

 

………………………..……………………………… 

Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną 

osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Numer referencyjny: ZP/7/2021 

 

Znak sprawy: DZP-JH.260.14.2021 

Załącznik Nr 3b do Zapytania Ofertowego 

„Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” 

 

 

Zamawiający: 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej 

03-195 Warszawa, ul. Dorodna 16 
Wykonawca: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

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

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

 

Oświadczam, co następuje: 

 

Zgodnie z art. 112 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału 

w postępowaniu, w szczególności:  

1. Posiada zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;  

2. Posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów;  

3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  

4. Posiada zdolność techniczną lub zawodową zapewniającą wykonanie zamówienia. 

 


