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załącznik nr 3 

 

 

Zamawiający: 

Miejskie Przedszkole nr 2  

im. Jana Brzechwy w Knurowie 

ul. Lotników 3 

44-196 Knurów 

 

Podwykonawca: 

……………………………………

……………………………………

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres)  

reprezentowany przez: 

……………………………………

…………………..….…………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do reprezentacji: CEIDG, KRS, 
pełnomocnictwo, inne………………..) 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY  

NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM UDOSTĘPNIAJĄCYM ZASOBY  

O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU  

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów 
żywnościowych na rok 2023 dla MP-2 w Knurowie”, oświadczam/y że: 
 
 

1. nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109  
ust. 1 pkt 4) Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, 

 
2. zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. ……………… Pzp ((podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych  

w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku 
z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 Pzp podjąłem następujące środki 
naprawcze (procedura sanacyjna – samooczyszczenie): 
…………………………………………………………………………………………….…….. 
………...…………………………………………….……………………………………………
…..................................................................................................................................... 
 
Na potwierdzenie powyższego przedkładam następujące środki dowodowe: 
1) ……………………………………………….. 
2) ……………………………………………….. 
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3. Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne  

z prawdą oraz zostały podane z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd. 
 

4. Oświadczam, że następujące podmiotowe środki dowodowe składane na podstawie 
art. 274 ust. 4 Pzp: 

………………………………………………………….…………………………………….... 

są dostępne w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych i podaję dane 
umożliwiające dostęp do tych środków: 

…………………………………………….……………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

Informacja dodatkowa: 

Oświadczenie musi być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Podwykonawcy 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazane 
Zamawiającemu wraz z dokumentem/ami potwierdzającym/i prawo do reprezentacji Podwykonawcę przez osobę/y 
podpisującą/e oświadczenie. 

 


