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Akcelerator 

Concordia Design Sp. z o.o. 

ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań 

Adres do korespondencji |Adress of services 

Wyspa Słodowa 7, 50-266 Wrocław 

Wnioskodawca | The Applicant 

[…] 

(pełna nazwa/firma, adres| Applicant’s data) 

reprezentowany przez | represented by 

[…] 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji  

name, surname, position / basis for representation) 

 

 

Oświadczenia wykonawcy / wykonawcy 

wspólnie ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia 

Declarations of the contractor / 

contractor jointly applying for the 

contract 

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI 

WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 

USTAWY O SZCZEGÓLNYCH 

ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE 

PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU 

AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ 

SŁUŻĄCYCH OCHRONIE 

BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

THE GROUNDS FOR THE 

EXCLUSION OF ARTICLE 7 Sect. 1 

ACT ON SPECIAL SOLUTIONS IN 

THE FIELD OF COUNTERACTING 

SUPPORTING AGGRESSION IN 

UKRAINE AND FOR THE 

PROTECTION OF NATIONAL 

SECURITY 

Na potrzeby Programu Akceleracyjnego 

realizowanego w ramach projektu pn. 

„Concordia Design Accelerator - Wsparcie 

rozwoju firm i gospodarki w realiach „post-

COVID economy” prowadzonego przez 

„Concordia Design” sp. z o.o., oświadczam, 

co następuje: 

For the purposes of the Acceleration 

Program implemented as part of the project 

entitled "Concordia Design Accelerator - 

Support for the development of companies 

and the economy in the reality of" post-

COVID economy "conducted by" Concordia 

Design "sp. z o.o., I declare as follows: 
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OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE 

PODSTAW WYKLUCZENIA: 

DECLARATIONS CONCERNING 

GROUNDS FOR EXCLUSION: 

1. Oświadczam, że nie podlegam 

wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 

833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. 

dotyczącego środków ograniczających w 

związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie 

(Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), 

dalej: rozporządzenie 833/2014, w 

brzmieniu nadanym rozporządzeniem 

Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany 

rozporządzenia (UE) nr 833/2014 

dotyczącego środków ograniczających w 

związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie 

(Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), 

dalej: rozporządzenie 2022/5761. 

1. I declare that I am not subject to exclusion 

from the procedure pursuant to Art. 5k of 

the Council Regulation (EU) No. 

833/2014 of 31 July 2014 on restrictive 

measures in view of Russia's actions 

destabilizing the situation in Ukraine (EU 

Official Journal No. L 229 of 31.7.2014, 

p. 1), hereinafter: Regulation 833/2014, 

as amended by Council Regulation (EU) 

2022/576 amending Regulation (EU) No 

833/2014 concerning restrictive 

measures in view of Russia's actions 

destabilizing the situation in Ukraine 

(Journal of Laws EU No. L 111 of 8.4 

.2022, p. 1), hereinafter: Regulation 

2022/5761. 

 
1 Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania 

wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), 

ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 

30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: 

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; 

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) 

niniejszego ustępu; lub 

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego 

ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w 

przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. 

Pursuant to Art. 5k paragraph. 1 of Regulation 833/2014 as amended by Regulation 2022/576, it is prohibited to award or continue to perform 

any public procurement or concession falling within the scope of the Public Procurement Directives, as well as the scope of Art. 10 sec. 1, 3, 

sec. 6 lit. a) -e), sec. 8, 9 and 10, art. 11, 12, 13 and 14 of Directive 2014/23 / EU, Art. 7 and 8, art. 10 lit. b) to f) and lit. h) to j) of Directive 

2014/24 / EU, Art. 18, art. 21 lit. b) to e) and lit. g) -i), Art. 29 and 30 of Directive 2014/25 / EU and Art. 13 lit. a) to d), lit. f) to h) and lit. (j) 

Directive 2009/81 / EC for or with the participation of: 

a) Russian citizens or natural or legal persons, entities or bodies based in Russia; 

b) legal persons, entities or bodies whose ownership rights directly or indirectly belong to the entity referred to in point (a) in more than 50%; 

a) of this paragraph; or 

c) natural or legal persons, entities or bodies acting on behalf or at the direction of the entity referred to in point (a). (a) or (b) of this paragraph, 

including subcontractors, suppliers or entities reliant on capacities within the meaning of the Public Procurement Directives, where they account 

for more than 10% of the contract value. 
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2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku 

do mnie przesłanki wykluczenia 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 (Dz. U. poz. 

835)2. 

2. I declare that there are no grounds for 

exclusion from the proceedings pursuant 

to Art. 7 sec. 1 of the Act of April 13, 

2022 on special solutions in the field of 

counteracting supporting aggression 

against Ukraine and serving the 

protection of national security (Journal of 

Laws, item 835)2. 

 

 

………………………………………. 

Data; podpis  

Date; Signature 

 
2 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 prowadzonego na 

podstawie ustawy Pzp 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. 

Under Art. 7 sec. 1 of the Act of April 13, 2022 on special solutions in the field of counteracting aggression against Ukraine and serving the protection of national 

security, hereinafter referred to as the "Act", the following are excluded from the procedure for awarding a public contract or a competition conducted on the basis 

of the PPL Act: 1) the contractor and a competition participant listed in the lists specified in Regulation 765/2006 and Regulation 269/2014 or entered into the list 

on the basis of a decision on entry in the list determining the application of the measure referred to in Art. 1 point 3 of the act; 2) the contractor and participant of 

the competition, whose real beneficiary within the meaning of the Act of 1 March 2018 on counteracting money laundering and financing terrorism (Journal of 

Laws of 2022, items 593 and 655) is a person listed in the lists specified in the regulation 765/2006 and Regulation 269/2014 or entered into the list or being such 

a real beneficiary from February 24, 2022, provided that it was entered in the list on the basis of a decision on entry in the list determining the application of the 

measure referred to in article 2. 1 point 3 of the act; 3) the contractor and participant of the competition, whose parent entity within the meaning of Art. 3 sec. 1 

point 37 of the Accounting Act of 29 September 1994 (Journal of Laws of 2021, items 217, 2105, and 2106), is an entity listed in the lists specified in Regulation 

765/2006 and Regulation 269/2014 or entered on the list or being such a parent entity from February 24, 2022, provided that it was entered on the list based on a 

decision on entry in the list determining the application of the measure referred to in Art. 1 point 3 of the Act. 


