
 

ZAŁĄCZNIK NR 3 

OŚWIADCZENIE O BRAKU ISTNIENIA PRZESŁANEK WYKLUCZAJĄCYCH Z OTRZYMANIA WSPARCIA 

WYNIKAJĄCYCH Z NAŁOŻONYCH NA FEDERACJE ROSYJSKĄ SANKCJI 

Nawiązując do zapytania o cenę dot. rozeznania rynku pn.: ZAPYTANIE CENOWE NA REALIZACJĘ INDYWIDUALNEGO 

WSPARCIA DIETETYKA Z DNIA 23-09-2022 ja, niżej podpisany ………………………………………………(imię i nazwisko osoby 

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) działając w imieniu i na rzecz: 

…………………………………………………………………(dane Wykonawcy – pełna nazwa i adres firmy) oświadczam, że wobec wykonawcy 

zachodzą przesłanki wykluczające z możliwości otrzymania wsparcia z programów unijnych i krajowych, wynikające z 

nałożenia sankcji na Federację Rosyjską na podstawie przepisów:  

1. rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z 

działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 

833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 

833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 

(Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576; 

2. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835); 

3. rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z 

sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. U. UE L 134 z 20.5.2006, str. 1, z późn. 

zm.);  

4. rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do 

działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. U. UE 

L 78 z 17.3.2014, str. 6, z późn. zm.); 

5. Komunikatu Komisji „Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji 

Rosji wobec Ukrainy” (Dz. U. UE C 131 z 24.3.2022 str. 1). 

Jednocześnie oświadczam, że  wykonawcę nie łączą żadne powiązania osobowe ani podmiotowe dające podstawę 

wykluczenia z możliwości otrzymania wsparcia z programów unijnych i krajowych na podstawie przepisów w/w aktów 

prawnych. Wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  

 

………………………… 

    (podpis i pieczęć) 

 
 


