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Annex 3 
to bidding procedure No. 5.STH.2021 

 

Details of the Bidder: 
 
Company name _____________________________ 

Address _____________________________ 

NIP (TAX ID) _____________________________ 

REGON (Statistical number) _____________________________ 

 

 

STATEMENT OF NO CAPITAL OR PERSONAL LINKS 

 

________________________________________ (company name) with its 

registered office in __________________________________ (registered 

office address) hereby declares that it has no capital or personal relationship 

with the Contracting Party. 

 

Capital or personal links shall mean mutual links between the contractor and 
the Contracting Party or persons authorised to contract obligations on 
behalf of the Contracting Party, or persons acting on behalf of the 
Contracting Party in connection with the execution of the contractor 
selection procedure, for example 
 

a) holding a stake as a partner in a civil law partnership or company; 
b) owning at least 10% of shares; 

Załącznik nr 3 
do postępowania Zapytania Ofertowego nr 5.STH.2021 

 

Dane Oferenta: 
 
Nazwa firmy  _______________________________________ 

Adres   _______________________________________ 

NIP   _______________________________________ 

REGON   _______________________________________ 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB 

OSOBOWYCH 

 

Niniejszym ______________________________________ (nazwa firmy) z 

siedzibą w ______________________________________ (adres siedziby) 

oświadcza, że nie jest powiązana kapitałowo lub 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 
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 
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c) acting as a member of a supervisory or management body, proxy or 
attorney in fact; 

d) being married or in a relationship of kinship or affinity in a straight 
line, second degree of kinship or affinity in a collateral line, or in a 
relationship of adoption, custody or guardianship; 

e) remaining in such a legal or factual relationship, other than specified 
in sections a-d, which may raise valid doubts about fair dealing in 
the award of the order to the Contractor. 

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 drugiego 
stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, 

e) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, innym 
niż wskazane w lit. a-d, który może budzić uzasadnione 
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
1 Signature of the person or persons authorised to contract obligations on behalf of the Bidder/ Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Oferenta. 

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

              Place and date/Miejscowość i data Name, signature, stamp/Imię i nazwisko, 

podpis, pieczątka1 


