Projekt pt.: „TAK dla pracy – kompleksowa aktywizacja zawodowa pozostających bez zatrudnienia mieszkańców i mieszkanek powiatów białostockiego, sokólskiego i m. Białystok – edycja 2”
jest współfinansowany w kwocie 1 095 368,48 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego NR 1/TDP2/2017

Oświadczenie Oferenta
o braku powiązań
Składając ofertę na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla Uczestników/Uczestniczek
Projektu: TAK dla pracy – kompleksowa aktywizacja zawodowa mieszkańców i mieszkanek powiatów
białostockiego, sokólskiego i m. Białystok pozostających bez zatrudnienia – edycja II” nr RPPD.02.01.0020-0150/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet II
Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1. Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób
pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki
rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

oświadczam, że:
nie jestem podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami
wykonującymi

w

imieniu

Zamawiającego

czynności

związane

z

przygotowaniem

i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta, w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………………………………………………….
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