
  

 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 

 

Treść oświadczeń

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszej ofercie są zgodne z prawdą.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności prawnej dotyczącej poświadczania ni

mającej znaczenie prawne. 

 

Oświadczam, iż znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

 

Oświadczam, iż jestem / nie jestem
1
  powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury niniejszego Zapytania ofertowego 

osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: 

 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 

 

 

 

……………………….……………..……

Miejsce, dnia 

 

                                                           

1
 Niepotrzebne skreślić 

 

Zapytania ofertowego nr DS1/2017 

 

FORMULARZ OŚWIADCZEŃ 

 

Treść oświadczeń 

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszej ofercie są zgodne z prawdą. 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności prawnej dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności 

Oświadczam, iż znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

ągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury niniejszego Zapytania ofertowego 

osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:  

uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; 
pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

 

……………………….……………..…… 

 

……………………….……………..……

Czytelny podpis Oferenta

oraz pieczęć firmowa (jeśli dotyczy)

. 

Podpis Oferenta 

eprawdy co do okoliczności 
 

Oświadczam, iż znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. 

 

powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

ągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury niniejszego Zapytania ofertowego 

pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

 

……………………….……………..…… 

Czytelny podpis Oferenta 

oraz pieczęć firmowa (jeśli dotyczy) 


