Za cznik nr 2
……………………………….............
(Piecz

, nazwa i adres Wykonawcy)

Zamawiaj cy:
wi tokrzyski Zwi zek Pracodawców Prywatnych
Lewiatan
ul. Warszawska 25/4
25-512 Kielce

wiadczenie Wykonawcy o braku powi za
osobowych i kapita owych z Zamawiaj cym
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Zamawiaj cego na przygotowanie i realizacj
programów

zdrowotnych

ukierunkowanych

na

eliminowanie

specyficznych,

indywidualnych
zdiagnozowanych

zdrowotnych czynników ryzyka w miejscach pracy, dla pracowników z obszarów wiejskich OSI w
zak adach pracy województwa wi tokrzyskiego w okresie od dnia 15.03.2019r. do 30.06.2020r.
My, ni ej podpisani:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(imi i nazwisko, funkcja)

dzia aj c w imieniu Wykonawcy:
....................................................................................................................................................................................
(nazwa /firma i dok adny adres Wykonawcy – Zamawiaj cy dopuszcza odbicie piecz ci firmowej zawieraj cej te dane)

NIP:

……………………………………,

KRS:

……………………………………**(w zale no ci od podmiotu) CEI…………………………………**(w zale

no ci od podmiotu)

(w przypadku sk adania oferty przez podmioty wyst puj ce wspólnie ka dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia sk ada odr bne
wiadczenie)

sk adaj c ofert w przedmiotowym post powaniu, w celu unikni cia konfliktu interesów o wiadczamy, e:
JESTE MY */ NIE JESTE MY* (niepotrzebne skre

li )

podmiotem powi zanym osobowo lub kapita owo z Zamawiaj cym w rozumieniu Wytycznych w zakresie
kwalifikowalno ci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spo ecznego oraz Funduszu Spójno ci na lata 2014-2010, tj. przez powi zania kapita owe lub
osobowe rozumie si

wzajemne powi zania pomi dzy Zamawiaj cym lub osobami upowa nionymi do

zaci gania zobowi za

w imieniu Zamawiaj cego lub osobami wykonuj cymi w imieniu Zamawiaj cego

czynno ci zwi zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawc ,
polegaj ce w szczególno ci na:
a) uczestniczeniu w spó ce, jako wspólnik spó ki cywilnej lub spó ki osobowej;
b) posiadaniu, co najmniej 10 % udzia ów lub akcji;
c) pe nieniu funkcji cz onka organu nadzorczego lub zarz dzaj cego, prokurenta, pe nomocnika;
d) pozostawaniu w zwi zku ma

skim, w stosunku pokrewie stwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewie stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

………….…………………….
Miejscowo , data

…………..……………………………..……………………
Podpis/y osoby/osób upowa nionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

Zamówienie wspó finansowane jest ze rodków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa wi tokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy
o dofinansowanie nr RPSW.08.02.01-26-0002/18-00

