










Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

 

Dotyczy: Usługi w zakresie zapewnienia pokoi hotelowych i przelotu na targi Intercharm w 

Moskwie 

Zapytanie ofertowe: nr 2017/07/03 

 

Nazwa zamówienia: Usługi w zakresie zapewnienia pokoi hotelowych i przelotu na targi 

Intercharm w Moskwie. 

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Promocja kosmetyków firmy 

SYLVECO na rynkach zagranicznych” w ramach Poddziałania 3.3.3 wsparcie MŚP  

w promocjach Marek Produktowych – Go To Brand Programu Operacyjnego inteligentny 

Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego 

 

 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

 

 

…………………………….……………………………………………..… 

                   (nazwa Wykonawcy)   

 

………………………….………………………………………………….. 

                     (adres Wykonawcy) 

 

W związku ze złożeniem oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2017/07/03 na 

wykonanie usługi w zakresie zapewnienia pokoi hotelowych i przelotu na targi Intercharm w 

Moskwie oświadczam(y), że Wykonawca jest / nie* powiązany kapitałowo lub 

osobowo z Zamawiającym w rozumieniu pkt. 2 lit. a podrozdziału 6.5.2 Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020. 

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane  

z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające  

w szczególności na:   

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika                 

z przepisów prawa lub nie został określony przez instytucję zarządzającą                     

w wytycznych programowych, 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, 

5) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to mieć wpływ 

na faktyczne naruszenie zasady konkurencyjności. 

 

..........................................   ........................................................ 

    Miejscowość, data                              Pieczęć i podpis  

*Niepotrzebne skreślić   


