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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 3/AI/2018

……………………………………….
/miejscowość data/
Nazwa oferenta:

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

OŚWIADCZENIE
W sprawie braku powiązań osobowych i kapitałowych
W związku ze złożoną ofertą w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/AI/2018 dot. realizacji
Projektu pn. „Wsparcie w zakresie aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym z woj. podlaskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego, Oś priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań
aktywnej integracji
Oświadczam/my że nie jestem powiązany z Zamawiającym ani z osobami upoważnionymi do
zaciągania obowiązani w imieniu Zamawiającego oraz osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy, w szczególności poprzez:
1.

uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2.

posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3.

pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4.

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.

Oświadczam również iż nie pozostaję z zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym,
który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności prowadzonego postępowania.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam
odpowiedzialności karnej z art.233 § 1 k.
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