
OŚWIADCZENIE CZŁONKA SĄDU KONKURSOWEGO

Imię (imiona)...........................................

Nazwisko...........................................

Oświadczam, że zgodnie z przepisem art. 17 ustawy Prawo zamówień publicznych nie 
podlegam  wyłączeniu  z  udziału  w  pracach  Sądu  Konkursowego  powołanego  do 
przeprowadzenia  Konkursu  otwartego  architektoniczno-urbanistycznego na 
opracowanie  koncepcji  architektoniczno-urbanistycznej   „Koncepcja  parku  na 
Błoniach  pod  lubelskim  Zamkiem  na  tle  zaproponowanych  rozwiązań 
urbanistycznych”.

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że:
1)  nie będę brać udziału w konkursie;
2) nie  pozostaje  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 uczestnikiem Konkursu, jego zastępca prawnym lub członkami 
organów zarządzających lub organów nadzorczych uczestników konkursu;

3) przed  upływem  3  lat  od  dnia  ogłoszenia  konkursu  nie  pozostawałem 
w stosunku pracy lub zlecenia z żadnym uczestnikiem konkursu i  nie bylem 
członkiem  organów  zarządzających  lub  organów  nadzorczych  uczestników 
konkursu;

4) nie pozostaję z żadnym uczestnikiem konkursu 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.

Lublin, dnia ….....................................

............................................................
(podpis)
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W  związku  z  zaistnieniem jednej  z  powyższych  okoliczności  podlegam  wyłączeniu 
z niniejszego postępowania

Lublin, dnia ….....................................

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