Załącznik nr 4
...........................................................................
Nazwa wykonawcy/pełnomocnika, adres (pieczęć)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „wykonanie edukacyjnej usługi szkoleniowej EEG
Biofeedback I oraz II stopnia – część 1/zadanie 1, oraz na wykonanie edukacyjnej usługi TOMATIS I oraz II stopnia,
przeprowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów – część 2/zadanie 2”, prowadzonego pod numerem rej.
TIK/1/2018 przez Miasto Łódź/Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi oświadczam że:

Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
składane na podstawie art. 24 ust. 11 oraz art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) pod rygorem odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych oświadczeń w
celu uzyskania zamówienia publicznego.

1.

że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2.

że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp .

3.

że nie orzeczono wobec Wykonawcy którego reprezentuję tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania
się o zamówienia publiczne.

4.

że: należę */ nie należę* do
1*/ do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty,
2*/ do żadnej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184,
1618 i 1634)., na potrzeby udziału w postępowaniu pn. „wykonanie edukacyjnej usługi szkoleniowej EEG
Biofeedback I oraz II stopnia – część 1/zadanie 1, oraz na wykonanie edukacyjnej usługi TOMATIS I oraz II
stopnia, przeprowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów – część 2/zadanie 2” prowadzonego pod
numerem rej. TIK/1/2018

*

niepotrzebne skreślić

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 tych informacji.

................................., dnia ..................................

….......................................................
(podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy)

Projekt „TIK DLA ZSS2 – WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

