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Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o przetargu nr EMUNEW/PP/7.1/2017 

dla postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia do realizacji 

przedsięwzięcia pod nazwą: „Instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych”, 

w ramach projektu „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych 

modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych”, które jest 

współfinansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego 

LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

Przedmiotowy układ do produkcji emulsji dla węzłów: Węzeł produkcji asfaltu 

zmodyfikowanego; Węzeł upłynniania i modyfikacji polimerów odpadowych; Węzeł 

produkcji i magazynowania nanowłókien; Węzeł produkcji modyfikowanych emulsji 

asfaltowych.  

 

Wykonawca/pieczątka: ……………,  

data……………………  

NIP …………………………………………………  

REGON …………………………………………………  

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH 

 

W odpowiedzi na Ogłoszenie o przetargu dla zadania pn. „Dostawa wyposażenia do 

realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Instalacja pilotażowa do produkcji emulsji 

asfaltowych”, w ramach projektu „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji 

emulsji asfaltowych, modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych”  
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oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub 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 przeprowadzaniem 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,  

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

pełnomocnika,  

4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 

uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności 

pozostawanie 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.  

 

  

data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy  

 


