
 

Projekt PN.: „Opracowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy przedstawicieli 

sektora rybactwa śródlądowego”. Realizowany w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 

nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Realizowany z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz 

Europejskiego Funduszu (Nr umowy 00001-61720-OR1400003/09/10 

                 Załącznik Nr 4 do SIWZ  

 

 

 

 
 

 

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-29/14 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

na podstawie art.24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z dnia 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm) 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego: Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-29/14 na świadczenie usługi hotelarsko-

gastronomicznej i wynajem sali konferencyjnej podczas szkolenia pt.: „Zasady zrównoważonego 

korzystania z zasobów rybackich” w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrażanie zasad 

zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy przedstawicieli sektora 

rybactwa śródlądowego”. Realizowany w ramach Programu Operacyjnego: „Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.  (Nr umowy 00001-61720-

OR1400003/09/10) 

 

Ja (imię i nazwisko): __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (nazwa firmy, adres): __ __ __ __ __ __ __ ___ __ __ __ 

 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ 

 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ 

oświadczam, że:  

nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

 

 

 
 _________________________data________________                                          __________________________________________ 

             Miejscowość                                                                                                  ( podpis czytelny lub nieczytelny z pieczęcią 

                                             imienną osoby lub osób upoważnionych 
                                                      do podpisu w imieniu Wykonawcy) 

 

 

 
 

 
 

pieczęć firmowa wykonawcy 


