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……………………………….. 
(pieczęć firmowa wykonawcy) 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia z post

 

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na

Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 

w ramach Projektu rozwojowego pt. „Opracowanie metody automatyczneg

pozyskiwania i prezentacji w czasie rzeczywistym tre

sieciach operatorów interaktywnej telewizji cyfrowej (LDUiTV)”, współfinansowanego 

ze środków na naukę przez N

 

 
 
oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z post

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie

późn. zm.) 

 

 

Miejscowość:.............................dnia .

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto oświadczamy, że wobec nas nie zachodzi przesłanka wykluczenia z niniejszego post

na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, co oznacza, 

I. nie należymy do grupy kapitałowej¹, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z pó

 

 
Miejscowość:.............................dnia .
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/13 

Załącznik nr 3 do

ŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp

 w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń
ństwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 

w ramach Projektu rozwojowego pt. „Opracowanie metody automatyczneg

pozyskiwania i prezentacji w czasie rzeczywistym treści lokalnych dostawców usług w 

sieciach operatorów interaktywnej telewizji cyfrowej (LDUiTV)”, współfinansowanego 

 przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 

egamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z 

dnia ...................2013 r 

…………....................................................
pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

e wobec nas nie zachodzi przesłanka wykluczenia z niniejszego post

podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, co oznacza, że: 

ymy do grupy kapitałowej¹, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

dnia ...................2013 r 

…………....................................................
pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

do formularza oferty 

art. 24 ust 1 ustawy Pzp 

ądzeń sieciowych dla 

stwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 

w ramach Projektu rozwojowego pt. „Opracowanie metody automatycznego 

ci lokalnych dostawców usług w 

sieciach operatorów interaktywnej telewizji cyfrowej (LDUiTV)”, współfinansowanego 

powania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 

 publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z 

………….................................................... 
 i podpis osoby uprawnionej do składania  

 woli w imieniu wykonawcy 

e wobec nas nie zachodzi przesłanka wykluczenia z niniejszego postępowania 

ymy do grupy kapitałowej¹, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 

źn. zm.)* 

………….................................................... 
 i podpis osoby uprawnionej do składania  

 woli w imieniu wykonawcy 



 

 

II. należymy do grupy kapitałowej¹

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U, Nr 50, poz. 331 z

naszej przynależności do ww grupy, 

niniejszego oświadczenia stosown
oferty w niniejszym postę

naruszenia uczciwej konkurencji po

postępowaniu.* 

 

 

Miejscowość:.............................

 

 

 
 

* niepotrzebne skreślić 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
¹zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z 

U. nr 50, poz. 331, z późn. zm) przez grup

którzy są kontrolowani w sposób bezpo

również tego przedsiębiorcę. 
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kapitałowej¹, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U, Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

ci do ww grupy, (na dowód czego przedkładamy w zał

wiadczenia stosowną listę jej członków), oraz złożenia przez nas odr

oferty w niniejszym postępowaniu, istniejące między nami powiązania nie prowadz

naruszenia uczciwej konkurencji pośród Wykonawców biorących udział w rzeczonym 

.............................dnia ...................2013 r 

…………....................................................
pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 

n. zm) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsi

 kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsi

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

n. zm.),lecz pomimo 

(na dowód czego przedkładamy w załączeniu do 

enia przez nas odrębnej 

zania nie prowadzą do 

cych udział w rzeczonym 

………….................................................... 
 i podpis osoby uprawnionej do składania  

 woli w imieniu wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 

 wszystkich przedsiębiorców, 

redni przez jednego przedsiębiorcę, w tym 


