
 

 

 

 
 Warszawa, 05 maja  2022 r. 

 
 
 
WYKONAWCY 
 
 
 

Dot. postępowania na „Dostawę artykułów biurowych”. 
 
Zarząd Oczyszczania Miasta zawiadamia, że zgodnie z art. 22 pkt 2) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego, dostosowuje  dokumentację  zamówienia. 
 
Zamawiający dodaje  obligatoryjną przesłankę wykluczenia z postepowania 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. 
 
W związku z powyższym: 
 
1) W OGŁOSZENIU poz. „Warunki udziału” otrzymuje brzmienie: 

„Warunki udziału:  o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają 
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”. 

 
2) W FORMULARZU OFERTOWYM dodaje się zapis: „Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu                            

z postępowania 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”. 

 
Zmodyfikowany FORMULARZ OFERTOWY stanowi załącznik do pisma i jest zamieszczony na stronie 
internetowej postepowania. 
 
 
Zał. 1 

 
 
 
 



Załącznik  nr 1 do ogłoszenia  

ZMODYFIKOWANY                                                                     

FORMULARZ  OFERTOWY 
 
Wykonawca: ................................................ ……………………………..………………………………………………………………….. 

 ..................................................... ………………………………………………………………………………………………………… 

Adres:…………………………………………………………………………………………………. 

REGON:……………………………….…..………NIP:……… ............................................... …………….……………………….. 

tel: ………………………..…………. e-mail: ………………………………………………………. 

 
W odpowiedzi na OGŁOSZENIE w ramach prowadzonego postępowania z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych  na   ,, Dostawę  artykułów biurowych” 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową brutto……………………………….……..zł,  zgodnie                          
z załącznikiem  nr 1 do formularza ofertowego. 

 

Oświadczam, że  nie podlegam wykluczeniu z postępowania 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”. 
 

Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Kupującego, na warunkach 
określonych we wzorze umowy.  
 
 
 
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
            
1) ………………………………………………………………………………………… ........... …………… 
2) ……………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

................................................, ......................... …..…. r.                                      ........................................................................ 
                     (miejscowość)                                           (data)                                                                                                (podpis uprawnionego (-ych) przedstawiciela (-li) firmy/wykonawcy) 
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