
 

 
 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr PPBW/1/2020 

………………., dnia …………….. 2020 roku 

 

…………………………………………………. 

Dane teleadresowe Wykonawcy 

 

Dotyczy zapytania ofertowego nr PPBW/1/2020. 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH 

 

Ja niżej podpisany(a) 

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

oświadczam, że Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub 

pozostałymi członkami konsorcjum Projektu. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się 

wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy 

a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

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

2) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji; 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4) pozostawianiu z Zamawiającym lub innymi członkami konsorcjum projektu lub członkami ich 

organów – projektu pt. „Baza Standaryzowanych Programów Profilaktycznych” (SNAPPY), 

finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu Nr 10/2019, 

zgodnie z umową nr DOB-BIO10/10/02/2019, w takim stosunku faktycznym lub prawnym, 

który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru 

lub usługi w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa 

lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni 

małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Nadto oświadczam, że: 

 

1) Wykonawca nie pozostaje w powiązaniu lub nie jest jednostką zależną, współzależną lub 

dominującą w relacji z Zamawiającym w  rozumieniu  ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1047, ze zm.);  

2) Wykonawca nie jest podmiotem powiązanym ani podmiotem partnerskim w stosunku do 

Zamawiającego w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;  

3) Wykonawca nie jest podmiotem powiązanym osobowo z Zamawiającym w rozumieniu  art. 32  

ust.  2  ustawy  z  dnia  11  marca 2004  r.  o  podatku  od  towarów  i  usług  (t.j. Dz.U. 2016 

nr 0 poz. 710, ze zm.).   

…………………………………………………….. 

podpis Wykonawcy 


