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 OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY DO BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

Dotyczy Zapytania Ofertowego na: 

Dostawę kontenera pomiarowego dla Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w  ramach 
programu operacyjnego Inteligentny Rozwój, Nr Umowy: POIR.04.02.00-00-D019/20 Projektu: 
„Actris – Infrastruktura do badania aerozoli, chmur oraz gazów śladowych” w ramach Działania 4.2 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

Ja, niżej podpisany 

………………………….................................................................................................................  
      (imię i nazwisko) 

reprezentując...................................................................................................................... 
     (nazwa i adres Wykonawcy) 

oświadczam, że: 

1) nie jestem powiązana/y osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym tj. Uniwersytetem Wrocławskim. 
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy (oferenta), a Wykonawcą (oferentem), polegające 
w szczególności na: 

1.uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2.posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

3.pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4.pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej 

(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku 
przysposobienia opieki lub 

kurateli. ................................................................................................ 

Jednocześnie oświadczam, że: 

2) nie pozostaję z Zamawiającym w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić 
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy towaru lub usługi 

3) nie wykonywałam/em bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem procedury lub nie 
posługiwałem się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności 

4) nie złożyłam/em nieprawdziwych informacji mających lub mogące mieć wpływa na wynik 

prowadzonej procedury 

5)  wobec mnie nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości, aktywami nie zarządza likwidator lub 
sąd, nie zawarłem układu z wierzycielami, moja działalność gospodarcza nie jest zawieszona i nie 
znajduję się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

 

 

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

(miejscowość, data) 

 

 

 

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

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do 
występowania w imieniu Wykonawcy) 

 


