
 
 

 

DGK-GRAIZ/SG-210/2017                                                                                                              Załącznik nr 3   

 

Zamawiający: 

……………………………………

…………………………………… 

      (pełna nazwa/firma, adres siedziby) 

Wykonawca: 

……………………………………

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres siedziby, w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do    

reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie § 5 pkt 5, 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) 

DOTYCZĄCE POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA / 

WYKONAWCY / INNEGO PODMIOTU Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU *  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych 

pn.: „Wykonanie szaletu jednostanowiskowego przy ul. Legionów Polskich w Turku”., prowadzonego 

przez PGKiM Sp. z o.o., oświadczam/-my, co następuje: 

 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY / INNEGO PODMIOTU: * 

 



 
 

 

1. Nie wydano wobec mnie / nas prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji załączam 

dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych 

należności; 

2. Nie wydano wobec mnie / nas orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania 

się o zamówienia publiczne; 

3. Nie zalegam / -my z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 

dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….…….2017 r.  

 

        

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

                                                                                              (pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do  

                                                                                                                       składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

 

 

Uwaga: Miejsca oznaczone „*” wykonawca zobowiązany jest skreślić odpowiednio do deklarowanej treści.  

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. 2017 r.  

 

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

                                                                                              (pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do  

                                                                                                                       składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 

 

 


