Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych
w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Oświadczenie składane na podstawie § 1 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez
stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie
Medycznym dla zamówień realizowanych z innych środków niż pochodzących z funduszy
unijnych.
[zaznaczyć właściwe z listy poniżej]
 kierownika zamawiającego
 pracownika zamawiającego, któremu zamawiający powierzył wykonanie czynności związane z
procedurą wyboru wykonawcy
 członka komisji ds. zamówień
 biegłego
 innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. …………….……..…………………….……… [nazwa i numer
postępowania], prowadzonym przez Warszawski Uniwersytet Medyczny.
Ja niżej podpisany:
Imię (imiona)

............................................................................................................................................

Nazwisko

............................................................................................................................................

Niniejszym oświadczam, że:
1)

nie ubiegam się o udzielenie zamówienia;

2)

nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem związany
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami
organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia;

3)

przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia nie pozostawałem
w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą i nie byłem członkiem organów zarządzających lub
organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

4)

nie pozostaję z żadnym wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności;

5)

nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
......................................................... dnia ………......…. r.

....................................................................
(podpis)

Niniejszym oświadczam, że w związku z zaistnieniem okoliczności, o której mowa w pkt .......... [wskazać
odpowiedni punkt z listy wskazanej powyżej], podlegam wyłączeniu z niniejszego postępowania.
......................................................... dnia ………......…. r.
....................................................................
(podpis)

1

