
     Załącznik Nr  4          

do zapytania ofertowego z dnia 12.09.2022r.  

 

 

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

 (Nazwa i adres Wykonawcy)                    (miejscowość i data) 

……………………………….. 

    (numer faksu/telefonu) 

……………………………….. 

            (NIP/REGON) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:  usługa cateringu dla dzieci  

z oddziału przedszkolnego i uczniów, którzy będą uczęszczali do Publicznej Szkoły Podstawowej  

im. św. Antoniego z Padwy w Radecznicy  

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 9 USTAWY  

O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA 

WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINIE 

 

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. 7 ust. 9 ustawy 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)1 

 

 

Data: ..................................    …………………….……………….. 

   (podpisy i pieczęci upoważnionych 

        przedstawicieli Wykonawcy) 

                                                           
1 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 130 tyś. zł, zamówień  

w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, których wartość nie przekracza progów unijnych, objętych regulacją art. 2 ust. 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wyklucza się z postępowania: 

a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) 765/2006 i Rozporządzeniu (UE) 

269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej  

o zastosowaniu wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie ustawy Pzp; 

b) Wykonawcę 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 Rady (WE) 765/2006 i Rozporządzeniu (UE) 269/2014 albo wpisana na listę 

lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę prowadzoną przez 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie ustawy Pzp;  

c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  

o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych  

w Rozporządzeniu Rady (WE) 765/2006 i Rozporządzeniu (UE) 269/2014 albo wpisana na listę lub będącą taka jednostka 

dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę prowadzoną przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu wykluczenia z postępowania 

o zamówienie publiczne na podstawie ustawy Pzp;  


