
UCHWAŁA Nr 355/2021 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 20 stycznia 2021 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia instrukcji udzielania zamówień publicznych 

 

 

 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.1) oraz art. 162 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.2) uchwala się, co 

następuje: 

 

 

 

§ 1. W Uchwale Zarządu Powiatu Toruńskiego Nr 348/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. 

załącznik nr 6 do Instrukcji udzielania zamówień publicznych otrzymuje brzmienie, określone                   

w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień uchwały pełni kierownik jednostki 

organizacyjnej Powiatu. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.      

  

 

Przewodniczący posiedzenia 

Starosta Toruński 

 

Marek Olszewski   

     
   

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 1492 i poz. 2275. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 

poz. 1649 i poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320. 



Załącznik  

do Uchwały Nr 355/2021 

Zarządu Powiatu Toruńskiego 

z dnia 20.01.2021 r. 

 

Załącznik nr 6 do Instrukcji udzielania zamówień publicznych 

 

1 
 

Oświadczenie składane na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych przez: 
[zaznaczyć właściwe z listy poniżej] 
 

 kierownika zamawiającego 

 pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla   

siebie czynności 

 członka komisji przetargowej 

 biegłego 

 innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sygn. …………………… 

 
pn. ………………………. 

 

 prowadzonym przez …. 

 

Ja niżej podpisany: 
 
Imię (imiona)   
 
Nazwisko   
 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że: 

 
nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 228-230a, art. 270, art. 276, art. 286, art. 287, art. 296, 
art. 296a, art. 297, art. 303 lub art. 305 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1444 i 1517), zwanej dalej "Kodeksem karnym", o ile nie nastąpiło zatarcie skazania. 

 

 

………. dnia  ………     r. 
 

 
..................................................................... 

(podpis) 

                                                                                                                                                                              
 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że w związku z 

zaistnieniem okoliczności, o której mowa w pkt .......... [wskazać odpowiedni punkt z listy wskazanej powyżej], 

podlegam wyłączeniu z niniejszego postępowania. 

......................................................... dnia ………......…. r. 
 

..................................................................... 
(podpis) 


