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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
 
 

 

…………………………………………………………. 
               (nazwa i adres dostawcy) 

………………………………………….. 
     (miejscowość i data) 

 

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
 
W związku z zakazem udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych oświadczam, że 

nie spełniam definicji: 

1) wykonawcy wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporzą-

dzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę roz-

strzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 z dnia 13 kwietnia 2022 r. 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835, dalej: „specustawa”); 

2) wykonawcy, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 

r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 

593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i roz-

porządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym 

od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 

na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy; 

3) wykonawcy, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wy-

mieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 

albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile 

został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zasto-

sowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy; 

4) wykonawcy będącego obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub 

organem z siedzibą w Rosji; 

5) wykonawcy będącego osobą prawną, podmiotem lub organem, do którego prawa własności 

bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w pkt 4); 

6) wykonawcy będącego osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym 

w imieniu lub pod kierunkiem podmiotów, o których mowa w pkt 4) lub 5); 

7) wykonawcy, którego podwykonawcy, dostawcy lub podmioty, na których zdolnościach pole-

ga wykonawca są osobami, o których mowa w pkt 1) do 7), a to w przypadku gdy na takich 

podwykonawców, dostawców lub podmioty, na których zdolnościach polega wykonawca 

przypada (łącznie) ponad 10 % wartości zamówienia. 

 

 

 
      ……………………………………………….…….…………… 

Pieczęć i podpis dostawcy/osób uprawnionych 
do reprezentowania dostawcy 

 


