
Budowa zastawek drewnianych i zakup kompletu szandorów (2 obiekty hydrotechniczne) oraz budowa 

przepusto-zastawki betonowej sterowanej ręcznie (1 obiekt hydrotechniczny) dla renaturyzacji powierzchni 

projektowej „Holeszów” w ramach projektu "Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji Wodniczki 

Acrocephalus Paludicola w Polsce" 

 
 

Załącznik nr 11 do Zapytania ofertowego 

 

Wykonawca: .  ..............................................................................................................................  
(pełna nazwa/firma, adres ) 

 

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

 

Oświadczenie Wykonawcy 

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zasady 

konkurencyjności na 

Budowa zastawek drewnianych i zakup kompletu szandorów (2 obiekty hydrotechniczne) 

oraz budowa przepusto-zastawki betonowej sterowanej ręcznie (1 obiekt 

hydrotechniczny) dla renaturyzacji powierzchni projektowej „Holeszów” w ramach 

projektu "Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji Wodniczki Acrocephalus 

Paludicola w Polsce", 

 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 

oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. 

 

I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania. 

 

 

....................., dn. ..................... 2021 r. ….…………………………………. 

 (podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania.  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, podjąłem następujące środki 

naprawcze:  ..............................................  ....................................................................................  

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

 

 

....................., dn. ..................... 2021 r. ….…………………………………. 

(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych) 

 

 

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 



Budowa zastawek drewnianych i zakup kompletu szandorów (2 obiekty hydrotechniczne) oraz budowa 

przepusto-zastawki betonowej sterowanej ręcznie (1 obiekt hydrotechniczny) dla renaturyzacji powierzchni 

projektowej „Holeszów” w ramach projektu "Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji Wodniczki 

Acrocephalus Paludicola w Polsce" 

 
 

postępowaniu, tj.:*  ......................................................................................................................  

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

 

(*podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie 

podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

....................., dn. ..................... 2021 r. ….…………………………………. 

(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych) 

 

 

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO 

PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:*  ..............................  

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

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

 

(*podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie 

podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

....................., dn. ..................... 2021 r. ….…………………………………. 

(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych) 

 

Jeśli nie dotyczy należy wpisać „nie dotyczy”. 

 

IV. 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. 

 

 

 

....................., dn. ..................... 2021 r. ….…………………………………. 

(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych) 


