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Ja, niżej podpisany/podpisana [imię i nazwisko osoby podpisującej formularz], 

(tylko dla osób fizycznych) w 
imieniu własnym 

(tylko dla osób prawnych) reprezentujący/reprezentująca 
następującą osobę prawną:  

 

numer dokumentu tożsamości lub 
paszportu:  

 

(zwany/zwana dalej „osobą”) 

Pełna nazwa: 

Forma prawna:  

Numer wpisu do rejestru:  

Pełny adres siedziby:   

Numer identyfikacji podatkowej VAT:  

 

(zwany/zwana dalej „osobą”) 

 

 

CZĘŚĆ I – ZOBOWIĄZANIE 

Ja, niżej 
podpisany/podpisana  ..................................................................................................................., 

działając w charakterze pełnomocnika ................................................................................................., 

oświadczam, że: 

 zapoznałem/zapoznałam się z dokumentami procedury konkursowej, a w szczególności: 

o z ogłoszeniem o konkursie opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej; 

o z regulaminem konkursu; 

 akceptuję warunki określone w tych dokumentach; 

 zgłaszam swój udział w konkursie: 

o jako osoba indywidualna(1) 

o jako członek grupy o nazwie .........................................(2). 

 

CZĘŚĆ II – OŚWIADCZENIE 

1. SYTUACJA STANOWIĄCA PODSTAWĘ DO WYKLUCZENIA OSOBY 

Oświadczam, że ww. osoba znajduje się w jednej z następujących sytuacji: TAK NIE 

a) osoba znajduje się w stanie upadłości, prowadzone jest wobec niej postępowanie 
upadłościowe lub likwidacyjne, jej aktywami zarządza likwidator lub sąd, osoba ta 
zawarła układ z wierzycielami, jej działalność gospodarcza jest zawieszona lub osoba 
ta znajduje się w jakiejkolwiek analogicznej sytuacji wynikającej z podobnej 
procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych lub wykonawczych; 

  

b) stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji 
administracyjnej – że osoba ta naruszyła obowiązki dotyczące uiszczania podatków 
lub składek na ubezpieczenie społeczne zgodnie z prawem kraju, w którym prowadzi 

  

                                                
1 Niepotrzebne skreślić. 
2 Niepotrzebne skreślić. 
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przedsiębiorstwo, zgodnie z prawem kraju, w którym znajduje się instytucja 
zamawiająca, lub zgodnie z prawem kraju realizacji zamówienia; 

c) stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji 
administracyjnej – że osoba ta dopuściła się poważnego wykroczenia zawodowego 
poprzez naruszenie mających zastosowanie przepisów ustawowych lub 
wykonawczych lub norm etycznych grupy zawodowej, do której należy, lub poprzez 
bezprawne zachowanie, które ma wpływ na jej zawodową wiarygodność, gdy tego 
rodzaju zachowanie wskazuje na bezprawny zamiar lub rażące niedbalstwo, w tym w 
szczególności poprzez następujące zachowanie: 

 

(i) zamierzone lub wynikające z zaniedbania składanie fałszywych oświadczeń przy 
udzielaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub 
do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji lub w ramach realizacji 
zamówienia; 

  

(ii) zawarcie porozumienia z innymi osobami w celu zakłócenia konkurencji;   

(iii) naruszenie praw własności intelektualnej;   

(iv) próby wpłynięcia na proces podejmowania decyzji przez instytucję 
zamawiającą w trakcie procedury przetargowej; 

  

(v) próby pozyskania poufnych informacji, które mogą dać danej osobie lub 
danemu podmiotowi nienależną przewagę w procedurze wyboru;  

  

d) stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku – że dana osoba dopuściła się 
jednego z następujących czynów: 

 

(i) nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony 
interesów finansowych Wspólnot Europejskich ustanowionej aktem Rady z dnia 26 
lipca 1995 r.; 

  

(ii) korupcji, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania 
korupcji, w którą zaangażowani są urzędnicy Wspólnot Europejskich lub urzędnicy 
państw członkowskich Unii Europejskiej, ustanowionej aktem Rady z dnia 26 maja 
1997 r., i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW, jak również 
korupcji zdefiniowanej w prawie kraju, w którym znajduje się instytucja 
zamawiająca kraju, w którym osoba prowadzi przedsiębiorstwo, lub kraju realizacji 
wykonywania umowy; 

  

(iii) udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją w art. 2 decyzji ramowej 
Rady 2008/841/WSiSW; 

  

(iv) prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją w art. 1 
dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady; 

  

(v) przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością 
terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą, odpowiednio, w art. 1 i 3 decyzji 
ramowej Rady 2002/475/WSiSW, lub podżegania do popełnienia przestępstwa, 
pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia takich przestępstw, o 
których mowa w art. 4 tej decyzji; 

  

(vi) pracy dzieci lub innych form handlu ludźmi, które zostały zdefiniowane w art. 
2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE; 

  

e) osoba dopuściła się znaczących uchybień w wypełnieniu najważniejszych obowiązków 
w ramach wykonywania umowy finansowanej z budżetu Unii, które doprowadziły do 
wcześniejszego rozwiązania tej umowy lub do zastosowania ryczałtowego 
odszkodowania lub innych kar przewidzianych w umowie lub które zostały wykryte w 
następstwie kontroli, audytów lub dochodzeń prowadzonych przez urzędnika 

  



 

 strona 4/6 

zatwierdzającego, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) lub 
Trybunał Obrachunkowy;  

f) stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji 
administracyjnej – że osoba ta dopuściła się nieprawidłowości w rozumieniu art. 1 
ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/95; 

  

g) w przypadku poważnego wykroczenia zawodowego, nadużycia finansowego, 
korupcji, innych przestępstw, znaczących uchybień w realizacji zamówienia lub 
nieprawidłowości, osobę obowiązują: 

i. fakty stwierdzone w ramach kontroli lub dochodzeń przeprowadzonych przez 
Trybunał Obrachunkowy, OLAF lub w ramach audytu wewnętrznego lub też 
wszelkich innych inspekcji, audytów lub kontroli prowadzonych na 
odpowiedzialność urzędnika zatwierdzającego instytucji UE, europejskiego 
urzędu lub też agencji lub organu UE; 

ii. decyzje administracyjne inne niż ostateczne, które mogą obejmować środki 
dyscyplinarne podjęte przez właściwy organ nadzorczy odpowiedzialny za 
sprawdzanie stosowania norm etyki zawodowej; 

iii. decyzje EBC, EBI, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego lub organizacji 
międzynarodowych; 

iv. decyzje Komisji dotyczące naruszenia unijnych reguł konkurencji lub decyzje 
właściwego organu krajowego dotyczące naruszenia prawa konkurencji Unii lub 
krajowego prawa konkurencji lub 

v. decyzje w sprawie wykluczenia podjęte przez urzędnika zatwierdzającego 
instytucji UE, europejskiego urzędu lub też agencji lub organu UE.  

  

 

2. SYTUACJE STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO WYKLUCZENIA OSÓB FIZYCZNYCH LUB PRAWNYCH, KTÓRE SĄ 
UPOWAŻNIONE DO REPREZENTACJI, PODEJMOWANIA DECYZJI LUB SPRAWOWANIA KONTROLI NAD OSOBĄ 
PRAWNĄ 

Oświadczam, że osoba fizyczna lub prawna, która jest członkiem organów 
administrujących, zarządzających lub nadzorczych wyżej wymienionej osoby 
prawnej lub jest upoważniona do reprezentacji, podejmowania decyzji lub 
sprawowania kontroli nad wyżej wymienioną osobą prawną (obejmuje to 
dyrektorów przedsiębiorstwa, członków zarządu lub rady nadzorczej oraz 
przypadki, gdy jedna osoba fizyczna jest w posiadaniu większości udziałów), 
znajduje się w jednej z następujących sytuacji: 

TAK NIE Nie 
dotyczy 

Sytuacja określona w lit. c) powyżej (poważne wykroczenie zawodowe)    

Sytuacja określona w lit. d) powyżej (nadużycie finansowe, korupcja lub inne 
przestępstwo)   

 

Sytuacja określona w lit. e) powyżej (istotne uchybienie w wykonywaniu 
umowy) 

  
 

Sytuacja określona w lit. f) powyżej (nieprawidłowość)    
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3. SYTUACJE STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO WYKLUCZENIA OSÓB FIZYCZNYCH LUB PRAWNYCH PRZYJMUJĄCYCH 
NIEOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI OSOBY PRAWNEJ 

 oświadczam, że osoba fizyczna lub prawna, która przyjmuje nieograniczoną 
odpowiedzialność za długi wyżej wymienionej osoby prawnej, znajduje się w 
jednej z następujących sytuacji:  

TAK NIE Nie 
dotyczy 

Sytuacja określona w lit. a) powyżej (upadłość)    

Sytuacja określona w lit. b) powyżej (naruszenie obowiązku uiszczania 
podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne) 

   

 

4.  POWODY ODRZUCENIA Z UDZIAŁU W PROCEDURZE 

 oświadczam, że ww. osoba: TAK NIE 

h) naruszyła zasady konkurencji poprzez wcześniejsze zaangażowanie się w przygotowanie 
dokumentów zamówienia na potrzeby niniejszej procedury przetargowej.  

  

 

5.  DZIAŁANIA NAPRAWCZE 

Jeżeli osoba składająca oświadczenie stwierdziła, że ona sama lub osoba prawna, którą reprezentuje, 
lub jedna z osób, których dotyczy powyższe oświadczenie, znajduje się w jednej z sytuacji wykluczenia 
wymienionych powyżej, powinna wskazać – w celu potwierdzenia swojej wiarygodności – działania 
naprawcze, które podjęła, aby zaradzić danej sytuacji. Działania te mogą obejmować np. środki 
techniczne, organizacyjne lub kadrowe, które mają na celu zapobieżenie dalszemu występowaniu 
takiej sytuacji, naprawienie szkody lub zapłatę grzywien. Odpowiednie dokumenty dowodowe, które 
odzwierciedlają podjęte działania naprawcze, muszą być przedstawione w załączniku do niniejszego 
oświadczenia. Nie ma to zastosowania w sytuacji, o których mowa w ust. 1 lit. d) niniejszego 
oświadczenia. 

 

Podjęte działania(3): 

 

 

6. DOWODY NA ŻĄDANIE 

Na żądanie i w terminie określonym przez instytucję zamawiającą osoba musi dostarczyć informacje 
na temat osób będących członkami organu administrującego, zarządzającego lub nadzorczego.  

Jest także zobowiązana dostarczyć następujące dowody dotyczące jej samej oraz osób fizycznych lub 
prawnych, które ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za długi tej osoby: 

 W odniesieniu do sytuacji opisanych w lit. a), c), d) lub f) wymagany jest aktualny wyciąg z 
właściwych rejestrów publicznych lub, w przypadku jego braku, aktualny równoważny 
dokument wydany przez organ sądowy lub administracyjny w kraju będącym miejscem 
siedziby osoby, wykazujący, że przedmiotowe wymogi są spełnione.  

 W odniesieniu do sytuacji opisanej w lit. a) lub b) wymagane są aktualne zaświadczenia 
wydane przez właściwe organy danego państwa. Dokumenty te muszą stanowić dowody 
zapłaty wszelkich podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, którymi objęta jest 
osoba, w tym np. podatku VAT, podatku dochodowego (jedynie osoby fizyczne), podatku 
od przedsiębiorstw (jedynie osoby prawne) oraz obciążeń socjalnych. Jeżeli żaden 
dokument opisany powyżej nie jest wydawany w danym kraju, można go zastąpić 
oświadczeniem złożonym pod przysięgą przed organem sądowym lub notariuszem lub, 

                                                
3 W razie braku działań naprawczych do wymienienia należy wpisać: „Nie dotyczy”. 
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jeżeli to niemożliwe, uroczystym oświadczeniem złożonym przed organem 
administracyjnym lub właściwą organizacją zawodową w kraju siedziby. 

Osoba nie ma obowiązku przedstawiania dowodów, jeżeli zostały już one przedstawione przy okazji 
innej procedury udzielania zamówienia.  

Od wystawienia dokumentów nie może upłynąć więcej niż rok, licząc od dnia złożenia wniosku przez 
instytucję zamawiającą. Dokumenty muszą być nadal ważne w tym dniu.  

Niżej podpisany/podpisana oświadcza, że takie dokumenty dowodowe zostały już przedłożone do 
celów wcześniejszej procedury przetargowej i potwierdza, iż od tamtego dnia nie nastąpiła żadna 
zmiana w jego/jej sytuacji ani w sytuacji osób, których dokumenty te dotyczą. 

 

Wspomnianej osobie można odmówić udziału w niniejszej procedurze lub nałożyć na nią sankcje 
administracyjne (wykluczenie lub karę finansową), jeżeli którekolwiek ze złożonych przez nią 
oświadczeń lub którakolwiek z przedstawionych przez nią informacji będących warunkiem udziału 
w tej procedurze okażą się fałszywe. 

 

Imię (imiona) i nazwisko  

 

Dnia  

 

Podpis 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: proszę parafować każdą stronę. 


