
 
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

Załącznik nr 3 - oświadczenie 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

Nazwa zadania: Adaptacja pomieszczeń w ramach projektu „Bystrzaki w Publicznym Przedszkolu w 

Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ruścu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-

2020. 

Jako Wykonawca  

1. Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z  Zamawiającym  poprzez: 

a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,   

b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika  z przepisów prawa 

lub nie został określony przez IZ PO,   

c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia  w linii bocznej lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania  w związku z  art 7 ust. 1 ust. Ustawy z dnia 

13.04.2022r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r.. poz. 835) zgodnie  z którym 

wyklucza się: 

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu  

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia  

1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 

593  

i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o 

ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka,  

o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy  ; 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot 

wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany 

na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 

pkt 3 ww. ustawy.  

 

 

………………………,  dnia  ………..………….. r. 

 

............................................................ 

      (podpis) 

W związku z zaistnieniem okoliczności, o której mowa w pkt ......2) podlegam wyłączeniu z niniejszego 

postępowania  

dnia  ………..………….. r. 

 

............................................................ 

      (podpis) 


