Załącznik nr 2

…………………………..…………….……………
(Pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy)

Zamawiający:
Zakład Ślusarsko Spawalniczy
Stanisław Wydrych
Secemin, ul. Czarnieckiego 73
29-145 Secemin

OŚWIADCZENIE
O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM
W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe na: NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE
WYCINARKI LASEROWEJ DO CIĘCIA METALI ORAZ PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA
3 PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO, w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwój Zakładu Ślusarsko
Spawalniczego Stanisław Wydrych poprzez unowocześnienie wyposażenia oraz wprowadzenie
nowych produktów przyczyniających się do rozwoju przetwórstwa przemysłowego w Województwie
Świętokrzyskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa
2 Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP,
Ja / My, niżej podpisany/i:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, funkcja)

działając w imieniu Wykonawcy:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(nazwa /firma i dokładny adres Wykonawcy, adres e-mail Wykonawcy)

składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu, w celu uniknięcia konfliktu interesów –
oświadczam/y, że:
JESTEM / NIE JESTEM *
JESTEŚMY / NIE JESTEŚMY*
* (niepotrzebne skreślić)

1

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 2014-2020, 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,
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.

……………………………………………………
(miejscowość i data)

……………….……………………………………………………………………
(podpis/y osoby/osób reprezentującej/ych Wykonawcę)
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