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Z,aŁt 2 - oświadczenię

ośwrłnczrNn o BRAKU poD§TAw Do wyKL{rczENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w
źotych równowartości lnroty 130000 ź netto, prowadzone w Ębie rozeznania rynh zgodnie z
Wytycznymi w zakresie kwalifikowałności wydatków w rłmań Europejskiego Frrnduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata

20l 4-20ż0 z dnia wersja z dnia 21.12.20żar. - sekcja 6.5. l .

Nazwa zadania: Realizacja szkoleń dla nauczycieli w Publicżnym Przedszfrolu w Zespole Szkolno
*Przedszkolnym w Ruścu.

Jako wykonawca
1. Oświadczam" że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z ZamawiająEp poprzsz:
a) uczestniczenie w społce jako wspólnik społki cywilnej lub spoflri ombourej,
b) posiadanie co najmniej 10% udziałółv lub akcji, o ile nizszy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony ptzazEPO,
c) pełnienie funkcji członka orgfinu nadmrczego lub zarządając€go, pehomocniką
d) pozostawanie w związku małzeńskirn, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prosĘ" pokrewieństwa dnrgiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocmej lub w
stosunku przysposobienią opieki tub kurateli.
2. Oświadczalru żpnie podlegam wykluczeniu z postępowania w związku z art7 ust. 1 ust.

Ustawy z dnia 13.B4.ża22r. o szczególnych rozwiązaniach w za}iresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz słuĘcych ochronie bezpieczerlstwa narrrdowego (Dr.U- z2a2żr.. poz. 835)
na podstawie którego wyklucza się:
1) wykonawę oraz uczestnika konkursu wymi,enionego w wykazach określonych w
rozpotządzeniu 765ź006 irozptządzsniu269lżOt4 ałbo wpisanego na listę na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na lisĘ rozstrrygającej o zastosowaniu środką o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww.
ustawy;
2) wykonawcę oraz uczęs8tika konkursą którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pienię,dry oraz finansolvaniu terroryzmu
(Dz. U. z2O22 r. poz. 593 i ó55) jest osoba wymieniona w określonych w
rozporz&zeniu 765/2006 i roryorądzcnlu269l2074 albo wpisanana listę lub b$ącatakim
beneficjentem rzeczywisĘm od dnia 24 lutego ?aż2 r., o ile została wpisana na listę na podstawie
decyąii w sprawie wpisu ła lię rozstrzygającej o za§tosowaniu środką o którym mowa w art. 1

pkt 3 ww. ustawy ;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominu.iącą w rczumieniu art. 3 ust. 1

pkt 37 ustawy z dnia 29 września 19F,4 r- o rachunkowości (Dz. U. z2OżI r- wz-2t7,2105 i 2106}
jest podmiot wymieniorry w urykazach określonych łv rozporądzeniu 76512006 i rozporądzeniu
269lż0|4 albo wpisany na listę lub bęĄcy taĘjednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o
ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na lisę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowaw art. 1 pkt 3ww.ustawy -

.....-........, dnia .............---.r.

(podpis)
W zrviązku z zaistnieniem okolicaności, o której mowa w pkt ......2) podlegam wyłączeniu z
niniej szego postępowania

dnia -_ .- -__. r.

(podpis)
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