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Załącznik nr 2
Zamawiający:
AUTO CENTRUM Adam Gwiaździński
ul. Wiosenna 6, 13-100 Nidzica
NIP: 7451322198, REGON: 280138448

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

reprezentowany przez:
………………………………
………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pn. budowa samoobsługowej myjni
bezdotykowej trzystanowiskowej wraz z infrastrukturą techniczną prowadzonego przez AUTO

CENTRUM Adam Gwiaździński, ul. Wiosenna 6, 13-100 Nidzica, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania zgodnie z warunkami udziału w
postępowaniu określonymi w zaproszeniu do składania ofert.
Mam świadomość, że przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne
powiązania między podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy
technicznej lub beneficjentem, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich
imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
na:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

a) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
(wypełnić jeżeli dotyczy) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy
wykluczenia

z

postępowania

na

podstawie

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

