
Załącznik Nr 6 
do Regulaminu Konkursu 

 
........................................................................... 
Nazwa/Imię i nazwisko składającego wniosek 
 
 

........................................................................... 
Adres składającego wniosek 
 
 

........................................................................... 
Nr telefonu/faksu 
 
 

........................................................................... 
Adres do korespondencji 

OŚWIADCZENIE/ZOBOWIĄZANIE 
Oświadczam/-my, że: 

zobowiązuję/-my się, w przypadku gdy Sąd Konkursowy w Konkursie na ROZBUDOWĘ OPERY 
WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SCENY LETNIEJ najwyżej oceni naszą pracę konkursową ,na 
etapie procedury udzielenia zamówienia publicznego, złożyć n/w dokumenty potwierdzające, że nie 
podlegam/- my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie  
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.:  
a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że uczestnik Konkursu 

nie zalega z opłacaniem podatków lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. W przypadku zespołu autorskiego/ wspólnego wniosku – dotyczy wszystkich jego 
członków/ uczestników, 

b) zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Uczestnik Konkursu nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności wystawione nie 
wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zespołu 
autorskiego, /wspólnego wniosku – dotyczy wszystkich jego członków/uczestników, 

c) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy 
Pzp wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
W przypadku zespołu autorskiego/wspólnego wniosku – dotyczy wszystkich jego członków/ 
uczestników, 

d) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy 
Pzp wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  
W przypadku zespołu autorskiego/wspólnego wniosku – dotyczy wszystkich jego członków/ 
uczestników, 

Uwaga! Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, w odniesieniu do wymaganych dokumentów stosuje się przepisy Rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów, potwierdzających 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 645). 

Uwaga! W przypadku zespołu autorskiego/wspólnego wniosku powyższe oświadczenie składa 
każdy  jego członek/uczestnik. 
 
 
 
.......................................................................................  ........................................................................................... 

Miejscowość i data  Podpis składającego oświadczenie 
                                                                             





 


