
   Załącznik nr 3   
Wykonawca:                
.............................................................
.............................................................
.............................................................
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

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

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

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

Zamawiający: Gmina Lublin
Adres: Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin
Adres do korespondencji: Plac Litewski 1, 20-080 Lublin

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu  o art. 138o ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) oraz Rozdział 6a 

Regulaminu postępowania przy udzielaniu  zamówień publicznych oraz organizacji, składu, trybu pracy i zakresu obowiązków 
członków komisji przetargowych stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 19/6/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 

08 czerwca 2015 r. zmienionego Zarządzeniem nr 66/1/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 26 stycznia 2017 r., 
zmienionego Zarządzeniem nr 139/3/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. na:

usługę  cateringową podczas  otwarcia  wystawy zbiorowej  w  Lublinie  w  ramach 
projektu „CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości  artystycznej” realizowanego przy 
wsparciu  finansowym  Komisji  Europejskiej  w  ramach  programu  „Kreatywna 
Europa”

(ZP-P-I.271.109.2018)
Informacja wykonawcy

składana na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2017 r. Poz. 1579 ze zm.), na potrzeby w/w postępowania prowadzonego przez 
Gminę Lublin.

DOTYCZĄCA PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Oświadczam co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 
pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.................................(miejscowość), dnia ..............................r. .......................................................
(podpis)
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie  art.......................ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  (podać  mającą 
zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.  24 ust.  1 pkt.  13-14,  16-20  
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8  
ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze:

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

................................................................................................................................................
(Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej wskazać: (adres internetowy, wydający 
urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):
.............................................................................................................................................................................

.................................(miejscowość), dnia ..............................r. .......................................................
(podpis)
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