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                                                                                             Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego    

 
Załącznik nr 4 -  oświadczenie 

 

Nr postępowania: 1/2022/GRADIUS  

Wykonawca: 

………………………………………

………………………………………

………………………………………  
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

 

……………………………………………… 

……………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie rozdziału IV ust. 2 zapytania ofertowego 

dotyczące niepodlegania wykluczeniu, spełniania warunków udziału w postępowaniu 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.   

„Opracowanie i wykonanie stanowiska badawczego wraz z przeprowadzeniem badań” 

realizowanego w projekcie „μGranty B+R dla przedsiębiorstw"” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 01. Komercjalizacja 

wiedzy, Działania 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. Ekspansja przez 

innowacje – wsparcie dotacyjne, prowadzonego przez GRADIUS TOMASZ DĘBIEC, oświadczam, co 

następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie rozdziału IV ust. 2 zapytania 

ofertowego. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

 

       ………………………………………… 
   (podpis) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

rozdziału IV  ust. 2 zapytania ofertowego (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w rozdziale III ust. 2 zapytania ofertowego). Jednocześnie oświadczam, że w związku z 

ww. okolicznością podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

 

 

 

………….……. (miejscowość), dnia ……………. r.  
 
                          ......……………………………… 

(podpis) 
 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

             
       ………………….............................…… 
                                                                                           Pieczęć i podpis osoby uprawnionej 


