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Projekt „Tropiciele Kreatywności i Innowacyjności” w Szkole Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku współfinansowany z środków EFS w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach Działania 3.1.2 na lata 2014-2020. 
 

 
Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 
 
 
 
..................................................                                                                                                    
          /Nazwa i adres Wykonawcy/                                                                                                                                                                                                                                

………………………… 
                /miejscowość i data/ 

 
Oświadczenie  

o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym*  
 

Dotyczy: zapytania ofertowego nr 09/TKI/2020 na Usługę turystyczną – wycieczki i wyjścia 
szkolne w ramach projektu „Tropiciele Kreatywności i Innowacyjności” prowadzonego 
w ramach zasady konkurencyjności określonej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” w projekcie 
pt. „Tropiciele Kreatywności i Innowacyjności”. 

 
Ja niżej podpisany(a)  
…………………………………………………………………………………,  
oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo 
z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe 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 (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, 
krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 
 
Ponadto oświadczam, że znana mi jest treść z art. 297 § 1 kodeksu karnego.**  
 
 
 
 

...................................................  
                                 (podpis)  

 
 
 
*) Oświadczenie należy wypełnić oddzielnie dla każdej osoby upoważnionej Wykonawcy  
**) Art. 297 § 1 kodeksu karnego: „Art. 297 § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (...) organu lub instytucji dysponujących 
środkami publicznymi – (...) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny 
dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (...) zamówienia, podlega 
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. 


