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Załącznik Nr 7 Do SIWZ 
OŚWIADCZENIE 
Nazwa zamówienia: dostawa sprzętu w ramach realizowanej inwestycji pn. „Dostosowanie 

Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK” 

w ramach Działania 6.3 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

NAZWA 
Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych 

„KRAS-EKO” Sp. z o.o. 

ADRES SIEDZIBY Wincentów 22-302 Siennica Nadolna 

NR KRS 0000041616 

NR REGON 110608386 

NR NIP 564-16-29-208 

II. WYKONAWCA: 

LP NAZWA WYKONAWCY NIP REGON ADRES WYKONAWCY NUMER TEL I FAKSU 

1.     
 

 

 

OŚWIADCZENIE: 

1) Oświadczam, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie wydano prawomocnego 
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i w świetle powyższego nie 
podlegam wykluczeniu, 

w przypadku wydania ww. wyroku lub decyzji  

W załączeniu przedkładam dokumenty potwierdzające, że dokonałem płatności należnych 
podatków opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami 
lub grzywnami lub zawarłem wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, 

2) Oświadczam, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie wydano orzeczenia 
tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 
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3) Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716). 

 
 
 

………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. 
miejscowość data czytelny podpis lub podpis i pieczątka imienna 

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy 
 

 


