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Załącznik nr 3  

 

Wykonawca: 

 

 

 

 

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 

Oddział w Krakowie 

ul. Meiselsa 1 

31-063 Kraków 

                       

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

Składając ofertę w postępowaniu na dostawę, montaż i uruchomienie nowej centrali telefonicznej  

wraz z aparatami systemowymi i osprzętem oraz demontaż dotychczasowej centrali telefonicznej  

w budynku Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie ul. Beera Meiselsa 1,  

oświadczamy, że nie zachodzą wobec nas przesłanki do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, określone w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

 

 

 

.........................., dnia ....................    ................................................................... 

       Miejscowość  Podpis osoby (osób) upoważnionej  

do występowania w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 

Wykonawca: 

 

 

 

 

 

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 

Oddział w Krakowie 

ul. Meiselsa 1 

31-063 Kraków 

OŚWIADCZENIE 

Składając ofertę w postępowaniu na dostawę, montaż i uruchomienie nowej centrali telefonicznej  

wraz z aparatami systemowymi i osprzętem oraz demontaż dotychczasowej centrali telefonicznej  

w budynku Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie  

ul. Beera Meiselsa 1 oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo  

z Zamawiającym.  

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Centrum 

Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie lub osobami 

wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na: 

 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika  

z przepisów praw, 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, 

 pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tego podmiotu lub tych osób. 

 

 

 

.........................., dnia ....................    ................................................................... 

       Miejscowość  Podpis osoby (osób) upoważnionej  

do występowania w imieniu Wykonawcy 


