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Załącznik Nr 6 do Zapytania Ofertowego 
Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych 

 lub kapitałowych z Zamawiającym (Beneficjentem) 
	
	

OŚWIADCZENIE 
O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH  

Z ZAMAWIAJĄCYM (BENEFICJENTEM1)  
	

Oświadczam, iż składając ofertę na „Przeprowadzenie prac remontowych i 
restauratorskich przy części obiektów wchodzących w skład zespołu klasztornego OO 
Kamedułów w Bieniszewie, obejmujących budynek bramy wjazdowej, budynek 
gościnny pierwszy (obydwa skrzydła), budynek gościnny drugi „Forysterium”, budynek 
Kościoła p.w. Narodzenia NMP”, podmiot, którego reprezentuję tj. 

 
……………………………………………………..…………. 

 (oznaczenie Wykonawcy) 
 

nie jest powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym (Beneficjentem) 

Przez powiązania  kapitałowe  lub  osobowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania  między  
Zamawiającym  (Beneficjentem)  lub  osobami  upoważnionymi  do zaciągania  zobowiązań  w  
imieniu  Zamawiającego  (Beneficjenta)  lub  osobami  wykonującymi  w  imieniu  Zamawiają-
cego  (Beneficjenta)  czynności  związane  z  przeprowadzeniem  procedury  wyboru  wyko-
nawcy  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,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełno-
mocnika,   

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są 
związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym 
lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegają-
cych się o udzielenie zamówienia,  
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e) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamó-
wienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządza-
jących lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,   

f) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to bu-
dzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.   

 
 

 

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

…………………………………………… 
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika) 

 


