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Załącznik nr 3 do IWZ 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie”  

  Sp. z o.o. 

ul. Andrzeja Struga 10 

70-784 Szczecin  

    

 

WYKONAWCA: 

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i 

 adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy) 

 

 

reprezentowany przez: 

 

……………………………………………

………………………………… 

 

 

OŚWIADCZENIE   

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA WYKONAWCY 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia na „Zakup samochodu specjalnego – pogotowia 

technicznego z rynku wtórnego (zarejestrowanego w Polsce) wraz z dodatkową zabudową 

warsztatową umożliwiającą podnoszenie i holowanie uszkodzonych autobusów, w tym 

niskopodłogowych  wraz z jego dostawą do SPA „Dąbie” Sp. z o.o.”, oznaczenie sprawy: 

ZP/RS/1/2023, prowadzonego przez Zamawiającego - Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie”  

Sp. z o.o., ul. Andrzeja Struga 10, 70-784 Szczecin, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania 

w okolicznościach, o których mowa w pkt V.  Istotnych Warunków Zamówienia.   

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       …………..……………………………………… 
(podpis własnoręczny osoby składającej oświadczenie) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie  

pkt V. ppkt ………  Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………..………………………………… 
(podpis własnoręczny osoby składającej oświadczenie) 

 

 

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. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       …………..……………………………………… 
(podpis własnoręczny osoby składającej oświadczenie) 

  


