
Pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców 

…………………………………………………………………. 

Adres siedziby Wykonawcy/Wykonawców 

Ulica:………………………………………………………… 

Kod, miejscowość:……………………………………… 

Województwo:…………………………………………… 

Nr telefonu:………………………………………………. 

e-mal:………………………………………………………. 

Osoba do kontaktu 

………………………………………………………………… 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBO

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 

szyb zespolonych o skomplikowanych kształtach wraz z urządzeniami pomocniczymi 

Niniejszym oświadczam/y, że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 

powiązanie kapitałowe lub osobowe roz

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wybory wykonawcy a

wykonawcą , polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji

3. pełnemu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

4. pozostawaniu w związku małżeński, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zakup jest realizowany w ramach operacji pt. „ Poprawa konkurencyjności w firmy Wolfglas na rynku lokalnym w obszarze działan

Lider Pojezierza poprzez wprowadzenie półautomatycznej linii do produkcji sz

dofinansowanej z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza

Wiejskich w ramach PROW 2014-2020, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacj

kierowanego przez społeczność. 

Załącznik nr 3 do ZO – oświadczenie o braku powiązań

 osobowych lub kapitałowych

 

 

 

 

ADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

zapytanie ofertowe z dnia 29 czerwca 2017 na zakup półautomatycznej linii do produkcji 

szyb zespolonych o skomplikowanych kształtach wraz z urządzeniami pomocniczymi  

Niniejszym oświadczam/y, że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 

powiązanie 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 przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wybory wykonawcy a

wykonawcą , polegające w szczególności na: 

u w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji 

pełnemu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

pozostawaniu w związku małżeński, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

…………………………………………………………………………

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zakup jest realizowany w ramach operacji pt. „ Poprawa konkurencyjności w firmy Wolfglas na rynku lokalnym w obszarze działan

Lider Pojezierza poprzez wprowadzenie półautomatycznej linii do produkcji szyb zespolonych o skomplikowanych kształtach” 

dofinansowanej z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza

2020, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

 

oświadczenie o braku powiązań 

osobowych lub kapitałowych 

CH LUB KAPITAŁOWYCH 

up półautomatycznej linii do produkcji 

Niniejszym oświadczam/y, że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 

umie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wybory wykonawcy a 

pełnemu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika 

pozostawaniu w związku małżeński, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

………………………………………………………………………………………… 

odpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

Zakup jest realizowany w ramach operacji pt. „ Poprawa konkurencyjności w firmy Wolfglas na rynku lokalnym w obszarze działania LGD – 

yb zespolonych o skomplikowanych kształtach” 

dofinansowanej z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

i w ramach strategii rozwoju lokalnego 


