
Załącznik nr 3

Druki dodatkowe załączane do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia

oznaczenie zamówienia

!łi:;;:;a i przebudowa Budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanYch PrzY ul, I,

Daszyńskiego 29-3 1 w Gliwicach,ETAP I
b) nr 2/2018

S toworzysze nie Prz,vjc cioł Chorych
HOSP|CJUN4 vl GLlW|CACH

ul Doszyńskiego 29
44_10,1 GLlvVlcE

NlP ó31 2]992ó2 REGo.N.27288327ó

oświadczenie
kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego PowierzYł

wykonanie zastrzeżonych dla siebie. Lń.s"il9lionk9 komisji przetargowej/biegłego/innej osobY

wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówieniax

imię (imiona) Aftur

Nazwisko pakosz

Uprzef,zonyoodpowiedzialnościkarnejzafałszywezeznaniaoświadczam,że:
ii 'nie 

ubiegam się o udzielenie zamówienia;

z) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa. lub powinowactwa w linii prostej'

pokrewieństwa lub powinowactwa * rinii bocznej oo jrugiego stopnia oraz nie jestem związany z ĘĄułu

przysposobienia, opieki .lub kurateli z wykonawcą, 
. 
jeóo zastępcą p,,uynyn1 lub członkami organow

zarządzających lub organów nuarorJv.. *v*,oni*ćow,uńeia3ących-się o udzielenie zamówienia;

3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania. o udzielenie zdmówienia nie pozostawałem w stosunku

pracy lub zlecenia z wykonaw.ą i-l,.'i" uvłeń człont<iem or;;;ó* zarządzającYch lub organów nadzorczYch

iiy[Ónu*.O* ubiegających się o udzielenie zamówienia;

4) nie pozostaj ę z żadnym wykonawcą w takim .stosunku 
prawnym lub fakĘcznym, że może to budzić

uzasadnione wątpliwośĆi co do mojej bezstronności;

5) nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo.popełnione w związku z PostęPowaniem o udzielenie

zamówienia, przestępstwo przex,lpstwa, prŻÓstęps*;-P;ieciwko obrotowi gosPodarczemu lub inne

przestępstw" ffi;łllÓ* *,"iu osiągnięcia korzyści majątkowych,

Gliwice

W związku z zaistnieniem jednej z powyższych okoliczności podlegam wYłączeniu z niniejszego PostęPowania

dnia ..,.,..,..,,.....,....,.,.,.., r,

.06.2018 r.

* - niepotrzebne skreślić

(podpis)



Załącznik nr 3

Druki dodatkowe załączane do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia

oznaczenie zamówienia
a) nazwa:
Rozbudowu i Przebudowa Budynków Hospicjum Miłosierdzia BoŻego usytuowanych przy ul, I,

Daszyńskiego 29-3I w Gliwicuch-ETAP I
b) nr 2/2018

oświadczenie
kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył

wykonanie zastrzeżonych dla siebie Lvnnościl".ionk" komisji Przetargowej/biegłego/innej osobY

wyXonu5ącej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówieniax

Imię (imiona) Bozena

Nazwisko Niemczynowicz

uprzeQzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że:

1j 'nie 
ubiegam się o udzielenie zamówienia;

ż) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa lub powinowactwa w tinii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem związany z Ętułu

przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów

zarządzających lub organów nuaror.iv.t,, wyt<oniwców'ub-iegających się o udzielenie zamówienia;

3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania. o udzielenie zainówienia nie Pozostawałem w stosunku

pracy lub zlecenia z wykonawcą i ;i; bvłeń człont<iern oiginów zarząazających lub organów nadzorczYch

wyrónawców ubiegając}ch się o udzielenie zamówienia;

4) nie pozosta ję z żadnym wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze moze 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, prżestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu Iub inne

przestępstwo popełnióne w ceiu osiągnięcia korzyści majątkowych,

Gliwice dnia 04.06.2018 r,

ff]rr.,łlnnt,ky}.L{
\(podpis)

W związku z zaistnieniem jednej z powyższych okoliczności podlegam wyłączeniu z niniejszego postępowania

dnia .,...,..,......,..,.......,... r,

Stoworzyszenie Przyjocioł Chorych
HOSPlC-|UM lv GL|WICACH

ul Dcszyńskiego 29
.14_10l GLIWICE

* - niepotrzebne skreślić

(podpis)



Załącznik nr 3

Druki dodatkowe załączane do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia

oznaczenie zamówienia

i;i';;:;a i przebudowa Budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usYtuowanYch PrzY ul' I'

Daszyńskiego 29-3l w Gliwicach-ETAP I
b) nr 2/2018

Stoworzyszenie Przyjo ciół C horych
HOSP|CJUM w GLIW|CACH

ul Dcszyńskiego 29
-i4-101 GLiW|CE

oświadczenie
kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego PowierzYł

wykonanie zastrzeżonych dla siebie_';r*.J"v"'rion-r.9 komisji przetargowej/biegłego/innej osoby

wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówieniax

Imię (imiona) Piotr

Nazwisko Fischer

uprzeQzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że:

1j 'nie 
ubiegam się o udzielenie zamówienia;

2) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa. lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa lub powinowactwu * Iinii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem związany z tytułu

przysposobienia, opieki .lub kurateli z wykonawcą, 
. 
jego zastępcą prawnym lub członkami organow

zarządzających lub organów nuoror.)v.r, *vr.'oni*iow,uńelalących-się o udzielenie zamówienia;

3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania. o udzielenie zamówienia nie pozostawałem w stosunku

pracy lub zlecenia z wykonaw.ą iii";yńń cżonkierrroigi;ó* zarządzających lub organów nadzorczYch

iuy[Ónu*.O* ubiegających się o udzielenie zamówienia;

4)niepozostajęzżadnymwykonawcąwtakimstosunkuprawnymlubfakĘcznym,żemożetobudzić
uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronnoŚci;

5) nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo.popełnione w związku z PostęPowaniem o udzielenie

zamówienia, przestępstwo prret,lpii*i, priÓ.tęprt*J-Piieciwko obrotowi gosPodarczemu lub inne

przestępstwo pop"ńióne * c"iu osiągnięcia korzyści majątkowych,

w związku z zaistnieniem jednej z powyższych okoliczności podlegam wyłączeniu z niniejszego postępowania

dnia .......,......,,....,..,."", r,

* - niepotrzebne skreślić

(podpis)



Załącznik nr 3

Druki dodatkowe załączane do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia

oznaczenie zamówienia
a) nazwa:
ńozbuclowa i przebudowa Budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanYch PrzY ul, L

Daszyńskiego 29,3l w Gliwicgch-ETAP I
b) nr 2/2018

S toworzys_len ie Przyjo ciół Chorych
HOSPlCJUM w GLlWICACH

ul Doszyriskiego 29
44_|01 GLlWlcE

NlPńtLu€l2#ńffiFłJ4aryzza

oświadczenie
kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego PowierzYł

wykonanie zastrzeżonych dta siebie czynności/c-zionta komisji przetargowej/biegłego/innej osoby

wyronującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówieniax

Imię (imiona) Marek

Nazwisko Meller

UprzeQzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że:

1) nie ubiegam się o udzielenie zamówienia;

2) nie pozostaję w związku małzeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub Powinowactwa w linii Prostej,

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem związanY z Ętułu
przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego 

-zastępcą 
prawnym lub członkami organów

zarządzającycn iub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia nie pozostawałem w stosunku

pracy lub zlecenia z wykonawcą i nie byłeń członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczYch

wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

4) nie pozostaję z żadnym wykonawcą w takim stosunku prawnym lub fakĘcznYm, 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, izestępstrło przekópstwa, prŻestępstwo przeciwko obrotowi gosPodarczemu lub inne

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

w związku z zaistnieniem jednej z powyższych okoliczności podlegam wyłączeniu z niniejszego postępowania

dnia ...,.,......,..,,............. r.

(podpis)

* - niepotrzebne skreślić

(podpis)



Załącznik nr 3

Druki dodatkowe załączane do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia

oznaczenle zamówienia ,

?łil\:;a i przebudowa Budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych PrzY ul, I,

Daszyńskiego 29,3I w Gliwicach,ETAP I
b) nr 2/20l8

Stoworzy§zenie Pnyjociół Chorych
HOSPlCJUM w GL|WICACH

ul Doszyńskiego 29
44-101 GLlWlcF

*§i8BĘt?śfr EĘfi2,\?#8*:

oświadczenie
kierownika zamawlającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego Powierz'ł

wykonanie zastrzeżonych dla siebie Lńos"il"-rionr1 komisji przetargowej/biegłego/innej osoby

wytonuiące5 czynności w postępowaniu o udzielenie zamówieniax

Imię (imiona) Jacek

Nazwisko starak

uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że:

1j nie ubiegam się o udzielenie zamówienia;

ż) nie pozostaję w .związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa lub powinowactwa * rinii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem związany z §Ąułu

przysposobienia, opieki _lub kurateli z wykonawcą, iego zastępcą prawnym lub członkami organów

zarządzających lub organów nuoror.iv.n *vp'onu*low'ub-ielających się o udzielenie zamówienia;

3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania. o udzielenie zamówienia nie Pozostawałem w stosunku

pracy lub zlecenia z wykonaw.ą i nió bvłeń członkierrr organów zarządzającYch lub organów nadzorczYch

ilv[Ónu*.O* ubiegając}ch się o udzielenie zamówienia;

4) nie pozostaję z żadnym wykonawcą w takim stosunku prawnym lub fakĘcznym, 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 przet<upstwa, prŻÓstępstwo'- przeciwko ońrotowi gospodarczemu lub inne

przestępstwo popełnióne w ceiu osiągnięcia korzyści majątkowych,

w związku z zaistnieniem jednej z powyższych okoliczności podlegam wyłączeniu z niniejszego postępowania

dnia ........,......,....,...."", r,

Gliwice dnia 04.06.2018 r.

$ - niepotrzebne skreślić

(podpis)


