
 

 
Załącznik nr 2 do Zapytania 

 

 

 

 

___________________ 

(nazwa i adres Wykonawcy)          

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

W ZAKRESIE PODSTAW WYKLUCZENIA 

 

składane w postępowania o udzielenie zamówienia pn. Dostawa sprzętu komputerowego – nr ref.: 

____   

1. Oświadczam, iż brak jest istnienia wobec Wykonawcy ______ podstaw wykluczenia z udziału w 

przedmiotowym postępowaniu, o których mowa w Rozdziale III pkt 2 ppkt 1-8 Zapytania.  

2. Ponadto, w związku z Rozdziałem III pkt 2 ppkt 9 Zapytania oświadczam, iż w przypadku 

Wykonawcy występują / nie występują1 okoliczności wskazujące na jego powiązania z 

Zamawiającym lub Konsorcjantami będącymi stroną Umowy o dofinansowanie tj. Wojskowym 

Instytutem Łączności z siedzibą w Zegrzu Południowym, przy ul. Warszawskiej 22A i Politechniką 

Poznańską z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 5.  

Za Wykonawcę powiązanego uznaje się podmiot: 

1) powiązany lub będący jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Zamawiają-

cym lub Konsorcjantami w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,  

2) będący podmiotem pozostającym z Zamawiającym lub Konsorcjantami lub członkami ich or-

ganów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwo-

ści co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym 

w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia 

włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach 

dostawcy towaru lub usługi,  

3) będący podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do Zamawiającego lub 

Konsorcjantów w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 

2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowa-

niu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,  

4) będący podmiotem powiązanym osobowo z Zamawiającym lub Konsorcjantami w rozumieniu 

art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.  

 

 
1 niewłaściwe skreślić 

 

 

Formularz podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

 


