
                                       

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
ZPU.271.4.2018 
Nazwa Postępowania: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń, realizowanej w ramach operacji: 
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z system kanalizacji zbiorczej dla ścieków 
komunalnych – zapytanie ponowne 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego  
Oświadczenie Wykonawcy 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

do zapytania ofertowego znak ZPU.271.4.2018 

My, niżej podpisani 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Działając  w imieniu i na rzecz (nazwa/firma/i adres wykonawcy) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

składając ofertę w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Ojrzeń zgodnie z konkurencyjnym 
wyborem wykonawców określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu 
rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy 
technicznej z dnia 13 stycznia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 106), na zadanie pn.: „Budowa oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Ojrzeń, realizowanej w ramach operacji: Budowa oczyszczalni ścieków w 
miejscowości Ojrzeń wraz z system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych – zapytanie 
ponowne”, oświadczamy, iż nie jesteśmy powiązani osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru.1 
Jednocześnie oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 
zamawiającego w Zapytaniu ofertowym Rozdział VI Warunki udziału w postępowaniu  
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

  

 

                                                                                         …............................................... 

Podpis osób uprawnionych do składania 

świadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki  

                                                           
1  Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentami 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: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnika 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; 
pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do 
bezstronności tych osób. 


