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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

Znak sprawy: AG-270-2-2020 
 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA  

Z POSTĘPOWANIA  

 
 
Nazwa zamówienia: 

Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego  

dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. 

 
 

Realizacja w ramach zadania pn.: 

Zakup mobilnej infrastruktury technicznej do wykorzystania podczas otwartych 

imprez kulturalnych m.in.:  TRANS/MISJE 2020, Scena Wędrowna, Scena Letnia  

na dziedzińcu Teatru im. Wandy Siemaszkowej, koncerty plenerowe. 
 
 
 
Nazwa i adres Wykonawcy: 
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................  

(zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej) 

 
 
 
 

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego Nr AG-270-2-2020 na Dostawę sprzętu 

multimedialnego i komputerowego dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie 

reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wskazana w nagłówku, jako upoważniony na piśmie lub 

wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie 

Wykonawcy oświadczam, że: 

 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) 

  dnia     

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń  

woli w imieniu Wykonawcy 

 

 



* należy wypełnić pkt. 1 (w przypadku, gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej, konieczne jest wymienienie w tabeli wszystkich członków 

 tej grupy kapitałowej)  lub pkt. 2 
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2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania  

na podstawie art. …………. ustawy Prawo zamówień publicznych (podać mającą zastosowanie 

podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20. 

 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze:  

…………...........……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..…………………...........…………………

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

……………………………………………………...........…………………………………………………………

………………………....…………………………………………………………………………………………. 

 

  dnia     

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń  

woli w imieniu Wykonawcy 

 
 

 

 

 

 

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. 

 

 

  dnia     

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń  

woli w imieniu Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 


