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Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 

 

Nr postępowania: 1/NAWA z dnia 25 stycznia 2021 r. 

 

Dane Wykonawcy: 

Imię i Nazwisko / Nazwa firmy: ……………………………………………..…….... 

Adres: …………………………………………………………….……..……..…….... 

NIP: …………………………………………………………………………….…………. 

Telefon: ………………………………………………………………………………… 

e-mail: ………………………………………………………………………………….. 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH BĄDŹ OSOBOWYCH 

 

Przystępując do postępowania ofertowego w sprawie „Zaprojektowania i wykonania wraz z montażem, 

spójnego Systemu Informacji Wizualnej typu wayfinding, dostosowanego do podniesienia komfortu 

poruszania się studentów i wykładowców na terenie Collegium Da Vinci, w tym obcokrajowców.” 

zgodnym z opisem w Zapytaniu ofertowym, oświadczam, że pomiędzy Zamawiającym – Collegium Da 

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

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy, a Wykonawcą  

 

..................................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa Wykonawcy) 

 

nie zachodzą powiązania osobowe lub kapitałowe, rozumiane jako wzajemne powiązanie pomiędzy 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 

lub nie został określony przez IZ PO,  

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d. pozostawaniu 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. 

e. powiązaniu w sposób inny, niż wskazane w lit. a-d. 

 

 

Data, miejsce: …………….….…………………               ………….…………………… 

                       Podpis składającego ofertę 


