
 

 

………………………………………………….
 
………………………………………………….
 
………………………………………………….
 
                    (dane Wykonawcy) 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWI
KAPITAŁOWYCH

Oświadczenie dotyczy postępowania na wybór wykonawcy zamówienia realizowanego w ramach projektu pn.:
„.Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu 

Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Pomorskiego na lata 2014
 
Ja niżej podpisany(a) 
 
……………………………………………
 
Oświadczam, że nie jestem powią
wykonującą w imieniu Zamawiają
ul. Na Stoku 11-12 w Gdańsku czynno
biorącymi udział w procesie oceny ofert.
 
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie si
Zamawiającym lub osobami upoważ
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiaj
procedury wyboru wykonawcy a Wykonawc

a) uczestniczeniu w spółce jako w
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarz
pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w zwią
linii prostej, pokrewień
opieki lub kurateli. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               

Załącznik nr 5  do Zapytania 

 
…………………, …………….………

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

WYKONAWCY O BRAKU POWI ĄZAŃ OSOBOWYCH LUB 
KAPITAŁOWYCH    Z ZAMAWIAJ ĄCYM 

 
 

ępowania na wybór wykonawcy zamówienia realizowanego w ramach projektu pn.:
Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku,” w ramach

Programu Operacyjnego woj. Pomorskiego na lata 2014-2020.

……………………………………………………………………………………………………………

e nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą (Ewa Niewierowska  ) 
w imieniu Zamawiającego – Wspólnoty Mieszkaniowej 

ńsku czynności związanych z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym
cymi udział w procesie oceny ofert. 

zania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powią
i upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiaj

cymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 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; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia w linii bocznej w stosunku

………………………………………..…………………
                                                                               (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

do Zapytania ofertowego nr 1/2019 

 

…………………, …………….……… 

 OSOBOWYCH LUB 

powania na wybór wykonawcy zamówienia realizowanego w ramach projektu pn.: 
” w ramach 

2020. 

……………………………………………………………… 

Ewa Niewierowska  ) 

 wyboru Wykonawcy, w tym 

 wzajemne powiązania pomiędzy 
 w imieniu Zamawiającego lub 

zane z przeprowadzeniem 

spólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

ącego, prokurenta, 

ństwa lub powinowactwa w 
stwa drugiego stopnia w linii bocznej w stosunku przysposobienia, 

………………………………………..………………… 
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 


