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Zał�cznik nr 8 
 

………………………………………… 
piecz�tka firmowa Wykonawcy 

 

O�wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post�powania 
 

Nawi�zuj�c do ogłoszenia o post�powaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na sprzeda� i dostaw� artykułów �ywno�ciowych do stołówki 
Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie przy ul. Dworcowej 11, składamy o�wiadczenie o braku 
podstaw wykluczenia z post�powania na podstawie art. 24 ust. 1, który stanowi, �e: 
„Z post�powania o udzielenie zamówienia wyklucza si�: 
1) wykonawców, którzy wyrz�dzili szkod�, nie wykonuj�c zamówienia lub wykonuj�c 
je nienale�ycie, je�eli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem s�du, które 
uprawomocniło si� w okresie 3 lat przed wszcz�ciem post�powania; 
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacj� lub których upadło�� 
ogłoszono, z wyj�tkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadło�ci zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s�du, je�eli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj� maj�tku upadłego; 
3) wykonawców, którzy zalegaj� z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyj�tkiem przypadków gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozło�enie na raty zaległych płatno�ci 
lub wstrzymanie w cało�ci wykonania decyzji wła�ciwego organu; 
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przest�pstwo popełnione 
w zwi�zku 
z post�powaniem o udzielenie zamówienia, przest�pstwo przeciwko prawom osób 
wykonuj�cych prac� zarobkow�, przest�pstwo przeciwko �rodowisku, przest�pstwo 
przekupstwa, przest�pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przest�pstwo popełnione w celu osi�gni�cia korzy�ci maj�tkowych, a tak�e za 
przest�pstwo skarbowe lub przest�pstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
zwi�zku maj�cych na celu popełnienie przest�pstwa lub przest�pstwa skarbowego; 
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przest�pstwo 
popełnione w zwi�zku z post�powaniem o udzielenie zamówienia, przest�pstwo 
przeciwko prawom osób wykonuj�cych prac� zarobkow�, przest�pstwo przeciwko 
�rodowisku, przest�pstwo przekupstwa, przest�pstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przest�pstwo popełnione w celu osi�gni�cia korzy�ci 
maj�tkowych, a tak�e za przest�pstwo skarbowe lub przest�pstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo zwi�zku maj�cych na celu popełnienie przest�pstwa lub 
przest�pstwa skarbowego; 
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6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarz�du prawomocnie skazano za 
przest�pstwo popełnione w zwi�zku z post�powaniem o udzielenie zamówienia, 
przest�pstwo przeciwko prawom osób wykonuj�cych prac� zarobkow�, przest�pstwo 
przeciwko �rodowisku, przest�pstwo przekupstwa, przest�pstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przest�pstwo popełnione w celu osi�gni�cia korzy�ci 
maj�tkowych, a tak�e za przest�pstwo skarbowe lub przest�pstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo zwi�zku maj�cych na celu popełnienie przest�pstwa 
lub przest�pstwa skarbowego; 
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których 
komplementariusza prawomocnie skazano za przest�pstwo popełnione w zwi�zku 
z post�powaniem o udzielenie zamówienia, przest�pstwo przeciwko prawom osób 
wykonuj�cych prac� zarobkow�, przest�pstwo przeciwko �rodowisku, przest�pstwo 
przekupstwa, przest�pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przest�pstwo popełnione w celu osi�gni�cia korzy�ci maj�tkowych, a tak�e za 
przest�pstwo skarbowe lub przest�pstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
zwi�zku maj�cych na celu popełnienie przest�pstwa lub przest�pstwa skarbowego; 
8) osoby prawne, których urz�duj�cego członka organu zarz�dzaj�cego 
prawomocnie skazano za przest�pstwo popełnione w zwi�zku z post�powaniem o 
udzielenie zamówienia, przest�pstwo przeciwko prawom osób wykonuj�cych prac� 
zarobkow�, przest�pstwo przeciwko �rodowisku, przest�pstwo przekupstwa, 
przest�pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest�pstwo popełnione 
w celu osi�gni�cia korzy�ci maj�tkowych, a tak�e za przest�pstwo skarbowe lub 
przest�pstwo udziału w zorganizowanej grupie albo zwi�zku maj�cych na celu 
popełnienie przest�pstwa lub przest�pstwa skarbowego; 
9) podmioty zbiorowe, wobec których s�d orzekł zakaz ubiegania si� o zamówienia, 
na podstawie przepisów o odpowiedzialno�ci podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod gro�b� kary.” 
 
 
 
.................................., dnia ................... 
 
 

...................................................... 
(podpis i piecz�� imienna osoby/osób 

wła�ciwej/ych do reprezentowania Wykonawcy) 

 


