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Znak postępowania: 17/2018 

Załącznik nr 2 

………………………………............. 

Pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy 

Zamawiający:  

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA 

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego Nr 7,  

25-314 Kielce, woj. świętokrzyskie 

 

Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań 
osobowych i kapitałowych z Zamawiającym 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Zamawiającego na zaprojektowanie i wykonanie materiałów informacyjno-

promocyjnych w ramach projektu CENWIS-CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI 

REGIONU ŚWIETOKRZYSKIEGO współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Działania 1.1. „wsparcie infrastruktury B+R” Osi 1 „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 zgodnie z zasadą konkurencyjności, Kod CPV 79342200-5 – usługi 

w zakresie promocji 

 

My, niżej podpisani: 

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

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

(imię i nazwisko, funkcja) 

działając w imieniu Wykonawcy:  

 

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

 (nazwa /firma  i dokładny adres Wykonawcy) 

NIP:  ……………………………………,   

KRS: ……………………………………**(w zależności od podmiotu)    CEIDG: ……………………………………**(w zależności od podmiotu) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie  należy podać dane wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

 

składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu, w celu uniknięcia konfliktu interesów oświadczamy, że: 

JESTEŚMY */ NIE JESTEŚMY* (niepotrzebne skreślić) 

podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2010, tj. przez powiązania kapitałowe lub osobowe 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: 

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
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b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

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

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

 

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

Miejscowość, data                                                   Podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 


