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Załącznik nr 4 do SWZ 

 

Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi 

ul. Naruszewicza 35, 93-161 Łódź 

 

Wykonawca: 

……………………………………….………………… 

……………………………………….………………… 

(pełna nazwa/firma,  adres) 

reprezentowany przez: 

……………………………………….……………….. 

……………………………………….………………… 

 (imię, nazwisko) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego  

usług szkoleniowych w zakresie realizacji szkoleń/kursów zawodowych, specjalistycznych wraz 

z egzaminami, prowadzących do nabycia umiejętności i nowych kompetencji zawodowych  

dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, objętych projektem  

nr RPLD.11.03.01-10-0013/19  pn. „Personalizacja mody”, współfinansowanym ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej „Edukacja Kwalifikacje 

Umiejętności”, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, nr sprawy: ZSPM/2/U/2021, 
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prowadzonego przez Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi 

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

 

 

 

………………….…….……., dnia ………..….……. r.  

 (miejscowość)  

 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania  

na podstawie art. ………………. ustawy Pzp.  

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 

pkt 1, 2, 5 lub 6 ustawy Pzp).  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

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

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

 

 

………………….…….……., dnia ………..….……. r.  

 (miejscowość)   
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

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. 

 

 

………………….…….……., dnia ………..….……. r.  

 (miejscowość)  

 

 

Uwaga: 

Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania musi być opatrzone przez 

osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym i przekazane zamawiającemu 

wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do reprezentacji wykonawcy przez osobę 

podpisującą oświadczenie. 

 

 


