
Załącznik III 

 

 Oświadczenie dotyczące kryteriów wykluczenia i braku konfliktu interesów 
 

 

 

Oficjalna nazwa kandydata/oferenta: 
....................................................................................................................................................... 

 

Adres: 
..................................................................................................................................................................

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

 

Forma prawna (wyłącznie w przypadku osób prawnych): 
..................................................................................................................................................................

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

 

 

Ja, niżej podpisany (-a) ………………………………, jako przedstawiciel upoważniony do 

składania podpisu w imieniu oferenta, niniejszym uroczyście oświadczam, że: 

 

a)  a) oferent nie znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji, sąd nie ustanowił zarządu nad jego 

działalnością gospodarczą, nie jest w trakcie postępowania układowego, nie zaprzestał 

prowadzenia działalności oraz nie znajduje się w analogicznej sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych lub wykonawczych; 

 

b)  oferent lub osoby mające uprawnienia do jego reprezentowania, podejmowania decyzji lub 

kontroli nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem (res judicata) wydanym przez właściwy 

organ państwa członkowskiego za przestępstwo dotyczące etyki zawodowej; 

 

c)  oferent nie dopuścił się poważnego uchybienia zawodowego dowiedzionego za pomocą 

wszelkich właściwych środków, których wykorzystanie instytucja zamawiająca może uzasadnić, 

w tym poprzez decyzję EBI lub organizacji międzynarodowej; 

 

d)  oferent wypełnił zobowiązania w zakresie płatności składek na ubezpieczenie społeczne 

i zobowiązania podatkowe zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym ma on siedzibę, lub 

z przepisami prawa kraju instytucji zamawiającej, lub kraju wykonywania umowy; 

 

e)  nie został wydany w stosunku do oferenta lub osób mających uprawnienia do ich 

reprezentowania, podejmowania decyzji lub kontroli prawomocny wyrok (res judicata) 

skazujący za oszustwo finansowe, korupcję, udział w organizacji przestępczej, pranie brudnych 

pieniędzy lub jakiekolwiek inne działanie niezgodne z prawem, szkodzące finansowym 

interesom Unii; 

 

f)  na oferenta nie została nałożona przez instytucję zamawiającą kara administracyjna określona 

w art. 109 ust. 1 rozporządzenia finansowego. 

Uwagi : 

 

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

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



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

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

 

 

Niniejszym zobowiązuję się do dostarczenia wszystkich wymaganych ode mnie dokumentów. 

 

Niżej podpisany przyjmuje do wiadomości fakt, że zamówienie nie może zostać udzielone, jeżeli 

w związku z postępowaniem przetargowym kandydaci lub oferenci: 
 

(1)   podlegają konfliktowi interesów w związku z zamówieniem; konflikt interesów może mieć 

miejsce z uwagi na interes gospodarczy, sympatie polityczne lub przynależność państwową, 

względy rodzinne lub emocjonalne lub jakiekolwiek inne interesy wspólne z beneficjentem; 

 

(2)  są winni złożenia nieprawdziwych informacji wymaganych przez instytucję zamawiającą, jako 

warunek udziału w postępowaniu przetargowym lub też nie złożyli tych informacji; 

 

(3)  podlegają przypadkom wykluczenia z postępowania przetargowego przewidzianym w art. 106 

ust. 1 rozporządzenia finansowego (wyżej wymienione przypadki od lit. a) do f)). 

 

 

Ponadto ja, niżej podpisany(a), uroczyście oświadczam, że: 

 

-  oferent niezwłocznie poinformuje instytucję zamawiającą o jakiejkolwiek sytuacji stanowiącej 

konflikt interesów lub mogącej doprowadzić do konfliktu interesów; 

 

-  oferent nie przyznał, nie ubiegał się, nie próbował uzyskać lub nie przyjął jakiejkolwiek 

korzyści finansowej lub w naturze, na rzecz lub ze strony jakiejkolwiek osoby, stanowiącej 

działanie niezgodne z prawem lub wiążącej się z korupcją – pośrednio lub bezpośrednio – jako 

zachęta lub rekompensata w związku z przyznaniem lub wykonywaniem Umowy, 

i zobowiązuje się, że nie przyzna takiej korzyści, nie będzie się o nią ubiegał, nie będzie 

próbował jej uzyskać ani przyjąć; 

 

-  informacje przekazane Parlamentowi Europejskiemu w związku z niniejszym przetargiem są 

dokładne, prawdziwe i wyczerpujące. 

 

 

 

 

Data: ............................     Podpis: ............................................... 

 


