
 

                                                                                          

 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

     
  
 
    ……………………………………….
     (nazwa Wykonawcy/Dostawcy)

o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
 
Składając ofertę  na zapytanie 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA
KOMPLETNEGO ZESTAWU DO MINI KOPARKI 

(WYŚWIETLACZE + OPROGRAMOWANIE + OKABLOWANIE) 

„Opracowanie innowacyjnej zdalnie sterowanej mini koparki zasilanej prądem jednofazowym 

oświadczam, że 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………

nie jest powiązany kapitałowo ani osobowo z  Zamawiającym

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lu
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności poz
związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli,

e) inne istniejące powiązania mające wpływ na fakty
 

 
 

……………………………………………
(miejscowość i data) 

 

                                                                                           

1 

apytania ofertowego nr 06/2020. Wzór oświadczenia o braku 

powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

…………………………………
      (miejscowość, data)

……. 
(nazwa Wykonawcy/Dostawcy) 

OŚWIADCZENIE 
o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym 

zapytanie pn:  

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA
KOMPLETNEGO ZESTAWU DO MINI KOPARKI  

(WYŚWIETLACZE + OPROGRAMOWANIE + OKABLOWANIE) 
NR 06/2020 

realizowane w ramach projektu pn.: 
Opracowanie innowacyjnej zdalnie sterowanej mini koparki zasilanej prądem jednofazowym 

do 240V”, 

…………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa Wykonawcy) 

nie jest powiązany kapitałowo ani osobowo z  Zamawiającym

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

ykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z  prowadzeniem procedury wyboru 
Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 
wątpliwości co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności poz
związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli, 
inne istniejące powiązania mające wpływ na faktyczne naruszenie zasady konkurencyjności.

……………………………………………   ………………………………………………….
                                      (pieczęć i podpis Wykonawcy

 

Wzór oświadczenia o braku 

powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.  

     
 

………………………………… 
(miejscowość, data) 

z Zamawiającym  

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA 

(WYŚWIETLACZE + OPROGRAMOWANIE + OKABLOWANIE)  

Opracowanie innowacyjnej zdalnie sterowanej mini koparki zasilanej prądem jednofazowym 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

nie jest powiązany kapitałowo ani osobowo z  Zamawiającym 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

prowadzeniem procedury wyboru 

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 
wątpliwości co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w 
związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

czne naruszenie zasady konkurencyjności. 

…………………………………………………. 
(pieczęć i podpis Wykonawcy) 


