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OŚWIADCZENIE 

 
do zapytania ofertowego na dostawę artykułów spożywczych na podstawie umowy zlecenia         

w ramach projektu „AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA – Pierwsza Uczelnia Twojego Dziecka” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Dane teleadresowe Wykonawcy 

 

 

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 18 września 2014 r. 

 

Składając ofertę dotyczącą dostawy artykułów spożywczych na podstawie umowy zlecenia w 

ramach projektu pt.: „AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA – Pierwsza Uczelnia Twojego Dziecka” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia 

i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych               i zapewnienie 

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 

Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, oświadczam, że nie 

jestem związany z Zamawiającym osobowo ani 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 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

1. Ceny wskazane w Ofercie uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją umowy i są 

cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy; 

2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym; 

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

wskazanym przez Zamawiającego. 
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