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Zamawiający –Stowarzyszenie Rozwój Bukowiny 84-311 Bukowina nr 5 "Świadczenie usług w postaci 
wynajmu pojazdów 9-cio osobowych do przewozu dzieci, w latach szkolnych 2020-2023, z pokryciem 
kosztów bieżącej eksploatacji” oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 1/08/2020 
 
 

Załącznik nr 1 do siwz. wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z 
postępowania 

 
  
Zamawiający: Stowarzyszenie „Rozwój Bukowiny” 84-311 Bukowina nr 5 
 
Wykonawca:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………  
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: nip/pesel, krs/ceidg)  
 
reprezentowany przez:  
 
……………………………………….………………………………………………………………………………  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)  
 

 
Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 
publicznych (dalej jako: ustawa pzp), dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

 
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług w postaci 

wynajmu pojazdów 9-cio osobowych do przewozu dzieci, w latach szkolnych 2020-2023, z pokryciem 
kosztów bieżącej eksploatacji”, prowadzonego przez Stowarzyszenie „Rozwój Bukowiny” w Bukowinie 

(oznaczenie zamawiającego),  
 
 

Oświadczam, co następuje:  
 
Oświadczenia dotyczące wykonawcy:  
 

1. oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 
ustawy pzp.  

 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy pzp .  
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…………………………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
…………………………………………  
(podpis)  
 
 
3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. Art. 24 ust. 5 pkt 1, Art. 24 ust. 5 pkt 2, Art. ust. 5 pkt 5, Art. 24 ust. 5 pkt 7, Art. 24 ust .5 pkt 8 
ustawy pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 
ustawy pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  
 
…………………………………………………………………………………….………………………………..  
…………………………………………………………………………………..………..…………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………  
 
…………….………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
……………………………… 
(podpis)  
 
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.  
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
…………………………………………  

(podpis) 
 
 


