
 
 

Załącznik nr 4 
Wykonawca:   

 
………………………………….………………………………….. 
pełna nazwa/firma 
………………………………….………………………………….. 
adres 

………………………………….………………………………….. 

 

 
OŚWIADCZENIE  

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu 

MODR/1/2022/SIR 

 

 

1. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Składając ofertę w postępowaniu w zakresie świadczenia usługi medialnej obejmującej realizację 

kampanii edukacyjno – informacyjnej polegającej na przygotowaniu i emisji dziesięciu 

programo w (reportaz y) w trzech obszarach tematycznych i trzykrotnej emisji kaz dego 

odcinka (premiera oraz dwie powto rki) a takz e realizacji 4 wejs c  na z ywo w czasie 

wystawy „Agropromocja”. 

 

oświadczam, że: 

 

a) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.: jestem nadawcą 

audiowizualnych usług medialnych (dostawcą usługi medialnej) zgodnie z art. 4 pkt 4 

ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji,  

b) posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia,    

c) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia,   

d) znajduję  się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację 

zamówienia.  

 

 

 

 



2. OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU 

 

Oświadczam, że nie później niż na dzień składania ofert, nie podlegam wykluczeniu z 

postępowania na podstawie 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 (Dz. U. z 2022 r.,  poz. 835)1.  

 

 

 

 

 

                                                                                   ……..……..……………………………………………………... 
Data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 

 

 

                                                 
1 Zgodnie z treścią 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, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu wyklucza się: 
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 ustawy; 
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w 
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 
beneficjentem rzeczywistym od dnia 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 ustawy; 
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 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 ustawy. 


