










Załącznik 1 do zapytania ofertowego: Oświadczenie o braku powiązań 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym  

 

„Dla projektu: Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w PALBOR-SERVICE 

 
Zakup pieców na biomasę dla Palbor Service” 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 

(nazwa Wykonawcy) 

nie jest powiązany kapitałowo ani osobowo z  Zamawiającym 
 

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  prowadzeniem 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 z linii bocznej do drugiego stopnia lub 

w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

 
………………………………………… 

(miejscowość i data) 
…………………………………………… 

(pieczęć i podpis Wykonawcy  

lub Pełnomocnika) 

 



Załącznik 2 do zapytania ofertowego: Oświadczenie oferenta 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

„Dla projektu: Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w PALBOR-SERVICE 

 
Zakup pieców na biomasę dla Palbor Service” 

 

 

   

………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa Wykonawcy) 

 

1. Oświadczam/y, że osoba/osoby podpisujące ofertę i załączniki do niej są uprawnione 

do reprezentacji oferenta i nie zaszły na dzień podpisania oferty i jej załączników 

żadne okoliczności, które miałyby wpływ na właściwą reprezentację oferenta. W 

przypadku pełnomocników. Oświadczam/y, że pełnomocnictwo osoby/osób 

podpisanych ofertę nie zostało w szczególności odwołane, zmienione bądź nie 

wygasło. 

2. Oświadczam/y, że posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub 

czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zapytania, prowadzimy 

działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zapytania oraz 

oświadczamy, iż członkowie zarządu/osoby odpowiedzialne za realizację oferty nie 

podlegają wykluczeniu z możliwości realizacji zadania na podstawie odrębnych 

przepisów lub prawomocnych wyroków sądu.  

3. Oświadczamy, że posiadamy w dorobku przynajmniej trzy uruchomione instalacje 

pieców na biomasę (kotłów) o zbliżonej charakterystyce do przedmiotu zamówienia.  
 

 

 

 

 
……………………………………… 

(miejscowość i data) 
…………………………………………… 

(pieczęć i podpis Wykonawcy  

lub Pełnomocnika) 

 


