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o$wiadczenie o braku okolicznoSci wylqczaiqcych od wykonywania czynnosciw PostgPowaniu ' ----'-- --''t

lzaznaczy| wlaSciwe z tisty poniiejl

E kierownika zamawialqcego
tr pracownika zamawia)qcego ktoremu kierownrk zamawialqcego powierzyl wykonanie zastrzezonychdla slebie czynnoSci
! czlonka komisji bgdqcego pracownikrem zamawtaJqcego
tr innej osoby wykonu.lqcel czynnosciw postgpowaniu o-udzrelenie zamowienia bqdqcelpracown iklem zamawia1qcego

j, 
"i*i i, ui ii, io,iiipo;";,n; i

prowadzonym przez

Ja nizej podpisany:

lmig (imiona)

[nazwa zamawiajqcego]

Nazwisko

Uprzedzony o odpowiedzialnosci karnej za skladanie falszywego oswiadczen ia orazodpowiedzialnoSci
za naruszenie obowiqzkow pracowniczych, oSwiadczam, ie:

1) nie ubiegam siq o udzielenie zamowienia;

2) nie pozostajg w zwiqzku malzehskim, w stosunku pokrewiefistwa lub powinowactwa w liniiprostej, pokrewieristwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz niejestemzwiqzany z tytulu przysposobienia, opieki lub kurateti , *yronr*Jq, i"g" iJriepcq prawnym tubczlonkami organ6w zarzqdzaiqcych lub organow nadzoiczych wyrbriawcow'loiegaJqcych siqo udzielenie zam6wienia,

3) przed uplywem 3 lat od dnia wszczqcia postgpowania o udzielenie zamowienia niepozostawalem w stosunku pracy lub zlecenia i wyt<onawcq i nie bylern cztonkiem organowzarzqdzaiqcych lub organow nadzorczych wykonawcow 'uoiegaji.v"n lie o udzieteniezamowienia;

4) nie pozosta.lg z.zadnym wykonawcq w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze moze tobudzic uzasadnione wqtpriwosci co do mojej bezstronnosci;
5) nie zosta{em prawomocnie skazany za przestqpstwo popelnione w zwiqzku z postQpowaniem

o udzielenie zam6wienia, przestqpstwo przekupstwa, przest?pstwo przeciwko obrotowigospodarczemu lub inne przestqpstwo popetnione w celu osiqgniqcia korzySci malqtkowych.



Ponadto oswiadczam, ze moj malzonek, dzieci, rodzice, rodzefistwo:

6)

7)

B)

(podpis)

Uprzedzony o odpowiedzialnosci karnej za skladanie falszywego oswiadczen ia orazodpowiedzialnosci
za naruszenie obowiqzk6w pracowniczych, oswiadczam, ze w zwiqzku z zaistnieniem okolicznosci,
o kt6rej/kt6rych mowa w pkt ......... [wskazac odpowiedni punkt/punkty z listy wskazanej powyzej],
pod legam wylqczen iu z n i n iejszego postgpowan ia.

... dnia

(podpis)

nie ubiegajq siq o udzielenie zam6wienia;

przed uplywem 3 lat od dnia wszczqcia postgpowania o udzierenie zamowienia nie pozostawatyw stosunku pracy lub zlecenia z wyt<onbwcq'i nie ovry c.iont[m organ6w zarzqdzajqcych luborganow nadzorczych wykonawcow ubiegaiqcych sii ; ;;.i;i;;i" zamowienia;

li"- 1"1^tl?y:ly przed uplywem 3 lat od dnia wszczqcia postgpowania o udzietenie zam6wieniaI nre pozost4q z zadnym. wykonawcq lego zastqpie pi5*nv, rub czronkami organowzarzqdzaiqcych lub organow 
-nadzorczycn -wytonawcow- 

uoiegalqcycn si* o udzieleniezamowienia w takim stosunku ptr*nym lub iaktycznvr, J" 
'roze 

to budzic uzasadnionewqtpliwoSci co do mojej bezstronnoSci
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