
Budowa zastawek drewnianych i zakup kompletu szandorów (2 obiekty hydrotechniczne) oraz budowa 

przepusto-zastawki betonowej sterowanej ręcznie (1 obiekt hydrotechniczny) dla renaturyzacji powierzchni 

projektowej „Holeszów” w ramach projektu "Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji Wodniczki 

Acrocephalus Paludicola w Polsce" 

 
 

Załącznik nr 9 do Zapytania ofertowego 

 

Wykonawca: .  ..............................................................................................................................  
(pełna nazwa/firma, adres ) 

 

reprezentowany przez:   ................................................................................................................  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH  

 

 Ja niżej podpisany oświadczam, iż nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo 

lub kapitałowo.  

  

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 Oferenta a Oferentem, 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, w stosunku pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego 

stopnia w linii bocznej lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

……………………………   ………………………………………………. 

          (miejscowość i data) (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa zastawek drewnianych i zakup kompletu szandorów (2 obiekty hydrotechniczne) oraz budowa 

przepusto-zastawki betonowej sterowanej ręcznie (1 obiekt hydrotechniczny) dla renaturyzacji powierzchni 

projektowej „Holeszów” w ramach projektu "Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji Wodniczki 

Acrocephalus Paludicola w Polsce" 

 
 

 

 

Informacja Wykonawcy 

 

 

DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zasady 

konkurencyjności 

 

Budowa zastawek drewnianych i zakup kompletu szandorów (2 obiekty hydrotechniczne) 

oraz budowa przepusto-zastawki betonowej sterowanej ręcznie (1 obiekt 

hydrotechniczny) dla renaturyzacji powierzchni projektowej „Holeszów” w ramach 

projektu "Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji Wodniczki Acrocephalus 

Paludicola w Polsce",  

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 

oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. 

 

 

 * NIE NALEŻĘ do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 

16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.  U.  z  2021  r. poz. 275) 

  

 * NALEŻĘ do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16.02.2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.  U.  z  2021  r. poz. 275) 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

Lp. Nazwa i adres podmiotu  

1.  

2.  

 

 

 

 

 

 ……………………………   ………………………………………………. 

          (miejscowość i data) (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

* Należy właściwe zaznaczyć (X) 

 


