
Załącznik nr 3 
do ogłoszenia dyrektora Komunalnego Centrum Usług Wspólnych  
w Szczecinku z dnia 30 listopada 2022 r. 
o konkursie na dzierżawę lokalu użytkowego na okres  
od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2025 z przeznaczeniem na 
żłobek  

 
 
 

Komunalne Centrum Usług 
Wspólnych w Szczecinku  
ul. 1 Maja 2 
78-400 Szczecinek 

 
 Składając ofertę na dzierżawę lokalu użytkowego przy ul. Koszalińskiej 66 lok. 1: 
 

 oświadczam, że spełniam / reprezentowany przez mnie podmiot spełnia* warunki formalne do 
prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 określone ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 
nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324 z późn. zm.) 

 
 
 
……………………………………….. 
   Podpis / pieczęć imienna podmiotu                                     

 
oświadczam, że oferent nie byłem(am) / reprezentowany przez mnie podmiot nie był karany 

za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o takie przestępstwo (w przypadku osoby 
prawnej wymóg ten dotyczy urzędującego członka jej organu zarządzającego lub nadzorczego), 

 
 
……………………………………….. 
   Podpis / pieczęć imienna podmiotu                                     

 

oświadczam, że nie byłem(am) / reprezentowany przez mnie podmiot nie był karany zakazem 
pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 
pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289 z późn. zm.), w przypadku osoby prawnej wymóg ten dotyczy 
urzędującego członka jej organu zarządzającego lub nadzorczego), 

 
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.   
 
 
........................., dnia .....................  
 

……………………………………….. 
   Podpis / pieczęć imienna podmiotu                                     

 
 
* - niewłaściwe przekreślić  
 
 
Art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 z późn zm.) 
,,Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega 
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” 


