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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

……………………………… 

Nazwa Wykonawcy 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu nr 1/2017 na przygotowanie projektów graficznych,  druk i 

wykonanie materiałów promocyjnych oświadczamy, że: 

 

 Spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu. 

 Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji 

zamówienia.  

 Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o 

ochronie danych osobowych (tekst jedn. z 2016 r. Dz. U. poz. 922), dla potrzeb niezbędnych do 

celów sprawozdawczych i/lub kontrolnych. Oświadczamy też, że swoje dane osobowe 

przekazujemy dobrowolnie i jesteśmy świadomi swojego prawa dostępu do ich treści oraz ich 

poprawiania. 

 Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

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

       Miejscowość, data  …………………………… 

Podpis Oferenta/osoby upoważnionej 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

……………………………… 

Nazwa Wykonawcy 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJACYM 

 

 

Nawiązując do Zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o zamówienie prowadzone w trybie 

zapytania ofertowego nr 1/2017 na przygotowanie projektów graficznych,  druk i wykonanie 

materiałów promocyjnych, Ja niżej podpisany: 

……………………………………………………………… 

Oświadczam, że jestem/nie jestem* powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi  

w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy  

a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

̵ uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

̵ posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 

lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych; 

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

̵ 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. 

 

 

 

 

 

_____________ dnia __ __ 2017 roku         

          _____________________________ 

 Podpis Oferenta/osoby upoważnionej 

 


