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ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

- DOSTOSOWANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO DO AKTUALNY PRZEPISÓW PRAWNYCH 

 

Zamawiający do zapytania ofertowego 1/2022 dodaje do ustępu IV. WYMAGANIA I WARUNKI 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU podpunkt 9 o brzmieniu: 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, 

zamawiający wykluczy z postępowania: 

1)     wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 

2)     wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy 
z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba 
wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 
wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od 24 lutego 2022 r., o ile została 
wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 
o którym mowa w art. 1 pkt 3; 

3)     wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 
pkt 37 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach 
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący 
taką jednostką dominującą od 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w 
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. 

Zamawiający w przypadku wykonawcy wykluczonego zgodnie z powyższymi przesłankami odrzuci jego 
ofertę. 

 

Zamawiający w związku z powyższym wprowadza do formularza oferty - Załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego nr 01/2022 oświadczenie o brzmieniu: 

Oświadczam, że: 

 podlegam  wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego,  

 nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego,  

* Należy zaznaczyć znakiem X właściwe pole 

Zamawiający umieszcza na stronie NOWY FORMULARZ OFERTY z powyższym oświadczeniem. 


