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  ………..…………………………………………….. 

          miejscowość, data  

 

OŚWIADCZENIE 

na potwierdzenie niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie Rozporządzenia (UE)  

i ustawy sankcyjnej dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie 

 

 

CZĘŚĆ I (OŚWIADCZENIE WYKONAWCY): 

 

Nazwa wykonawcy/wykonawców: ………………………………………………………………………….………………………………………… 

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

Adres: ………………………………………………………..……………………………………..……………………………….…………………………….… 

Kraj: ……………………………………………………………………………………..………………………………………….………………..………….…… 
dokładny adres wykonawcy / województwo/ kraj siedziby wykonawcy 

 

 Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Dostawa systemów: nagłośnieniowego, interkomowego, pętli indukcyjnych wraz z montażem” nr 

sprawy: TH/ZP/2/2022 oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania: 

 

1) na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 w brzmieniu nadanym 

rozporządzeniem Rady (UE) nr 2022/576, 

2) na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). 

 

W szczególności oświadczam, że nie jestem: 

1) obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji; 

2) osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub 

pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, 

podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; 

3) osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem: 

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą 

w Rosji, 

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub 

pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, 

podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, 

 

oraz że żaden z podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności polegam, 

w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia, nie należy do żadnej z 

powyższych kategorii podmiotów. 
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CZĘŚĆ II (OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY): 

należy przedstawić dla każdego podmiotu udostępniającego zasoby oddzielnie) 

 

Nazwa podmiotu/podmiotów: ………………………………………………………………………….…………………………………………….… 

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

Adres: ………………………………………………………..……………………………………..……………………………….…………………………….… 

Kraj: ……………………………………………………………………………………..………………………………………….………………..………….…… 
dokładny adres podmiotu / województwo/ kraj siedziby wykonawcy 

 

 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa 

systemów: nagłośnieniowego, interkomowego, pętli indukcyjnych wraz z montażem” nr sprawy: 

TH/ZP/2/2022 oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania: 

 

1) na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 w brzmieniu nadanym 

rozporządzeniem Rady (UE) nr 2022/576, 

2) na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). 

 

 W szczególności oświadczam, że nie jestem: 

1) obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji; 

2) osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub 

pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, 

podmiotów luborganów z siedzibą w Rosji; 

3) osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem: 

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą 

w Rosji, 

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub 

pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, 

podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji. 

 


