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     Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 10/RPO/9.1.1/2022/KWZD 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 o wykluczeniu podmiotów i osób, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania 

wojenne Federacji Rosyjskiej lub są za nie odpowiedzialne 

 

Ja niżej podpisany/a...................................................................................................................... 

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z możliwości otrzymania środków Unii Europejskiej (UE), 

na podstawie prawodawstwa unijnego i krajowego wprowadzającego sankcje wobec podmiotów 

i osób, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej lub 

są za nie odpowiedzialne. 

Oświadczam, iż: 

a) nie podlegam wykluczeniu brania udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

o którym to wykluczeniu mowa w ustawie 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), jednocześnie nie jestem bezpośrednio 

powiązany/a z osobami lub podmiotami podlegającymi sankcjom, przez powiązania rozumie się 

„w szczególności […] powiązania o charakterze osobistym, organizacyjnym, gospodarczym lub 

finansowym, lub wobec których istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania w tym celu 

dysponowanych przez nie takich środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych”, 

b) nie zostałem/łam objęty/a sankcjami, o których mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, nie jestem powiązany/a z osobami 

i podmiotami, wskazanymi w: 

 liście osób i podmiotów, względem których zastosowanie mają sankcje,  prowadzonej 

w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

 załączniku nr 1 do Rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 oraz do Rozporządzenia Rady (WE) 

nr 765/2006. 

Oświadczam, iż zapoznałem się z dokumentacją prawną, będącą podstawą do wykluczenia mnie 

z brania udziału w zapytaniu ofertowym nr  10/RPO/9.1.1/2022/KWZD z dnia 25.11.2022r., tj.: 

 Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków 

ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, 
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suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. U. UE L 78 z 17.3.2014, str. 6, 

z późn. zm.), 

 Rozporządzenie 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.), 

 Rozporządzenie (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających 

w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE L 229 

z 31.07.2014, str. 1. z późn. zm.).  

 Komunikat Komisji Europejskiej pn. 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), 

 ustawa 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). 
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