
Przetarg nieograniczony pn. „Doposażenie w pomoce dydaktyczne  
Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Warszawie” 

Strona 1 z 1 

   SZKOŁA PODSTAWOWA NR 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny 
ul.  W. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa 

telefon: 22 671-11-66 faks: 22 671-11-66 wew. 10 
www.sp312.waw.pl email: sp312@edu.um.warszawa.pl 

 

   SZKOŁA PODSTAWOWA NR 312  
im. Ewy Szelburg - Zarembiny 

ul.  W. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa 

 

 

 

    
 

 

Pieczątka firmowa Wykonawcy 

Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

_________________________, dnia _________________ r. 

                                                            

      

 

 
Oświadczenie 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Doposażenie w pomoce dydaktyczne  

Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Warszawie” prowadzonego przez Szkołę Podstawową nr 312 

im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Warszawie oświadczam, że: 

NIE PODLEGAM WYKLUCZENIU z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 PKT 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2164 z późn. zm.) 

 

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

                              podpis osoby umocowanej do reprezentowania Wykonawcy /Wykonawców/ 
                                                                                                               (podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis) 

ZACHODZĄ WZGLĘDEM MNIE PODSTAWY WYKLUCZENIA z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 PKT 23 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164  z późn. zm.). 

Jednocześnie przedkładam dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

                              podpis osoby umocowanej do reprezentowania Wykonawcy /Wykonawców/ 
                                                                                                               (podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis) 

 

Nie należymy i nie zamierzamy w najbliższym czasie należeć do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.331, z późn. zm.). 

.........................., dnia ............                   ..................................................................................... 
                              podpis osoby umocowanej do reprezentowania Wykonawcy /Wykonawców/ 

                                                                                                               (podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis) 

 

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. 

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

                              podpis osoby umocowanej do reprezentowania Wykonawcy /Wykonawców/ 
                                                                                                               (podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis) 
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