
 
 
 

 
 

                

 

Szczecin, dnia ………….. 2018r. 

     
 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR  …………………………………….. 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam ,że na dzień złożenia oferty dotyczącej Zapytania Ofertowego nr 

…………………………………….nie jestem powiązany/na osobowo lub kapitałowo  

z Zamawiającym. Przez powiązanie 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 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. 

 

 

 

 

…………………………………… dnia, ………………….    ……………………………………………………………. 

         czytelny podpis oferenta 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta Szczecin 

Biuro Prezydenta Miasta 

pl. Armii Krajowej 1,70-456 Szczecin 

tel. +4891 42 45 020 

fax +4891 42 45 120 

bpm@um.szczecin.pl 



 
 
 

 
 

 

 

INFORMACJE O WYKLUCZENIU 

 

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym 

osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w 

szczególności na:  

1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

4. 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.  

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego 

w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawcy, którzy nie podpiszą 

ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.  

 

 


