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

 
 

Oświadczenie Wykonawcy  

o braku przesłanek wykluczenia z postępowania 
 

składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
(dalej ustawa P.z.p.) 

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

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa) 

 
uczestniczący w  postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na  
 
 

Produkcję gry edukacyjnej pod roboczą nazwą „Gra RPO” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 

 
 
oświadczam, że: 
 
1. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy P.z.p. oraz 

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy P.z.p. 
 
 
 

......................................................................... 
                                        Podpis przedstawiciela Wykonawcy 

 upoważnionego do jego reprezentowania 

 
LUB* 
 
2. zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie  art. …………… ustawy 

P.z.p. (należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 14, 16 

– 20 lub art. 24 ust. 4 pkt 1 ustawy P.z.p.). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, 
na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy P.z.p. podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………........................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………........................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………........................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………........................................................ 

 
 
 

......................................................................... 
                                        Podpis przedstawiciela Wykonawcy 

 upoważnionego do jego reprezentowania 
 
 
* Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, zgodnie z pkt 1 (w przypadku, gdy nie podlega wykluczeniu) LUB złożyć 
oświadczenie, zgodnie z pkt 2 (w przypadku, gdy podlega wykluczeniu). Zamawiający uprzejmie informuje Wykonawców, 
iż nie należy podpisywać dokumentu jednocześnie w pkt 1 i pkt 2 
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3. (jeżeli dotyczy) następujący/e podmiot/y, na którego zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,                   
tj.: ………………………………………………………………………………..……………. (należy podać pełną nazwę/firmę, adres,                     

a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania                             
o udzielenie zamówienia. 

 
 
 

......................................................................... 
                                        Podpis przedstawiciela Wykonawcy 

 upoważnionego do jego reprezentowania 

 
 
4. (jeżeli dotyczy) następujący/e podmiot/y, będący/e Podwykonawcą/ami, tj.: ………………………… 

………………………………………………………………………………..……………. (należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także 

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

 
 
 

......................................................................... 
                                        Podpis przedstawiciela Wykonawcy 

 upoważnionego do jego reprezentowania 

 
 
5. 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. 

 
 
 

......................................................................... 
                                        Podpis przedstawiciela Wykonawcy 

 upoważnionego do jego reprezentowania 

 
 
 
 
 
 
 
  


