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 Załącznik nr 1 do SIWZ 

ZAMAWIAJACY 

Akademia Muzyczna w Poznaniu  

61-808 Poznań, ul. Święty Marcin 87 

WYKONAWCA 

……………………………..….………………. 

…………………………..….…………………. 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba  

albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

Faks: …………………………………………. 

E-mail: ……………………………………….. 

 

 

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie  

art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

„Dostawa siedmiu instrumentów perkusyjnych  

dla Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu” 

 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 12/AM/2019 

 

Ja, niżej podpisany oświadczam, co następuje: 

 

1. OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT 23 Pzp. 

Oświadczam, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, ponieważ: 

a) Nie należy 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)**; 

b) Należy do grupy kapitałowej, lecz żaden wykonawca, który złożył ofertę w niniejszym 

postępowaniu nie należy do tej samej grupy kapitałowej**; 

c) Należy do tej samej grupy kapitałowej co niżej wymienieni wykonawcy, którzy złożyli 

oferty w niniejszym postępowaniu:** 

1)  ………………………………………………….. 

2) …………………………………………………… 
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3) ……………………………………………………. 

Jednocześnie wykazuję, że istniejące pomiędzy nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w niniejszym postępowaniu, ponieważ: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Jako dowód przedstawiam dodatkowo następujące dokumenty: 

a) ………………………………………………………………………………………………... 

b) ………………………………………………………………………………………………... 

c) ………………………………………………………………………………………………... 

d) ………………………………………………………………………………………………... 

e) ………………………………………………………………………………………………... 

 (należy opisać – wykazać okoliczności braku podstaw do wykluczenia oraz jeżeli to konieczne 

dostarczyć dowody, że powiązania nie prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji) 

** Niepotrzebne skreślić 

Uwaga! 

Zgodnie  art. 24 ust. 11 Pzp niniejsze oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej www.amuz.edu.pl informacji, o której mowa w art. 86 

ust. 5 Pzp, tj. informacji dotyczącej: 

1. Kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

2. Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

3. Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

Jeżeli wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, niniejsze oświadczenie 

może złożyć wraz z ofertą. 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r.  

   ………………………………………… 

(własnoręczny podpis i pieczątka) 


