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Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

 

………………………………, dnia …………….. 2017 r. 

 

 

Nazwa Wykonawcy / imię i nazwisko Wykonawcy  

Adres:  

Pesel:  

NIP*:  

REGON*:  

 

                        

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH 

 

przystępując do udziału w postępowaniu dotyczącym wyboru Młodszego Specjalisty ds. ergonomii w celu udzielenia 

zamówienia na realizację w zakresie części ………………… usługi dotyczącej przeprowadzenia, w dwuosobowym 

zespole, min. 73, max. 147 audytów ergonomicznych z wykorzystaniem systemów pomiarowych – goniometrów- dla 

11 przedsiębiorstw z terenu województwa wielkopolskiego w ramach projektu „Mobilne Centrum Ergonomii – badania 

ergonomii stanowisk pracy dla wielkopolskiego biznesu”, nr RPWP.06.06.01-30-0004/17, Działanie 6.6, Poddziałanie 

6.6.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oświadczam/y, że nie jestem/śmy osobowo lub kapitałowo 

powiązani z TSP Instytut Sp. z o.o., osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu TSP Instytut  

Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu TSP Instytut Sp. z o.o. czynności związanych z przygotowaniem lub 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się w szczególności: 

 uczestniczenie 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 IŻ 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 lub powinowactwa do drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli. 

                   ……………………………………………………… 

 Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub 

 osoby upoważnionej w imieniu Wykonawcy 

 

 

*dot. Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą 
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