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Załącznik nr 3 do SIWZ 

Sprawa nr 12/BF/BŁiI/18 
 

 
OŚWIADCZENIE  

 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (dalej jako: 

ustawa Pzp), dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 
 

 
W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego pn.  
 

Zakup sprzętu na potrzeby budowy Krajowego Komponentu PNR - mobilne stacje komputerowe 
typu UltraBook 

 
Ja (My), niżej podpisany (i): 1) 
 
………......................................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa i adres Wykonawcy) 

 
oświadczam(y), że:  
 
1. nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy 

Pzp. 
2. nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 
 

Oświadczenie o występowaniu podstaw wykluczenia i zastosowanych środkach naprawczych,   
o których mowa w art. 24 ust 8 ustawy Pzp 

 
Oświadczam 2), że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. ………… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie 
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 
następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………..……………… 
 

Informacje wymagane do celów statystycznych 3): 
 
Oświadczam, że Wykonawca (zaznaczyć odpowiednio): 

 JEST mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 NIE JEST mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 

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. 
 
 

……………………………………………….   ……………………………………………….. 
pieczęć Wykonawcy                            Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

                                                           
1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać również dane poszczególnych 

Wykonawców oraz wskazać ich pełnomocnika (Lidera Konsorcjum). 

2) Wypełnić jeżeli dotyczy. 

3) Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.  
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.  
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 43 milionów EUR. 


