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Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr 3/2/2018/RPO 

 

  

(dokładna nazwa z adresem lub pieczęć Oferenta)  

     ………………………………… 

         Miejscowość, data   

 

 

Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu 

(Zamawiającym) 

 

 

 

Niniejszym oświadczam, iż jako Wykonawca nie jestem powiązany/a osobowo lub 

kapitałowo z Beneficjentem projektu (Zamawiającym), czyli z: Akademia Sportu Stawiki Sp. z 

o.o.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Beneficjentem (Zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 

imieniu beneficjenta (Zamawiającego) lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta 

(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, 

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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 

 

Ponadto potwierdzam, iż Wykonawca nie pozostaje z Beneficjentem (Zamawiającym)  

w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co 

do bezstronności Beneficjenta (Zamawiającego) przy udzielaniu zamówienia. 

 

 

……….………………………………………. 

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych  

do reprezentowania wykonawcy) 
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Statement regarding the lack of relationships or personal interests with the project beneficiary 

(the employer) 

 

 

(the exact name of address or stamp of Contractor) 

 

       ………………………………… 

date 

I hereby declare that as a contractor I am not affiliated a personally or financially with the beneficiary 

of the project (the employer)m namely: Akademia Sportu Stawiki Sp. z o.o. 

Through capital ties or personal relationships that’s understand the interactions between the 

Beneficiary (the Employer), or persons authorized to enter into commitments on behalf of the 

beneficiary (the Employer), or persons performing on behalf of the Beneficiary (the Employer) 

activities related to the preparation and the procedure for selecting the contractor  and the contractor, 

in particulary by on: 

a) participation in the company as a partner or partnership 

b) own at least 10% of the shares 

c)  functions of a member of the supervisory or management, proxy 

d) Staying married, staying in consanguinity or affinity in a straight line, second degree 

consanguinity or affinity of the second degree in the collateral line or by adoption or 

guardianship. 

 

Furthermore I confirm that the Contractor is not with the Beneficiary (the Employer) in such a legal or 

actual relationship that it may raise justified doubts as to the impartially of the Beneficiary (the 

Employer) for awarding the contract. 

 

 

       ……………………………………  

       seal and signatures of persons  

authorized to represent the contractor 

 


