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Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców
Projekt nr POIR.02.03.05-12-0103/19
Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych projektów wzorniczych uli wielofunkcyjnych przez firmę Kornel Burnat
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe
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…………………………………
Miejscowość, data

…………………………………
Nazwa, adres Wykonawcy

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i/lub kapitałowych
Dotyczy: Projektu POIR.02.03.05-12-0103/19, pn. "Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych
projektów wzorniczych uli wielofunkcyjnych przez firmę Kornel Burnat Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe ",
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do
prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie
2.3.5: Design dla przedsiębiorstw.
W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu nr 01/02/2020 na Zakup usługi doradczej w celu
stworzenia strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego,
opracowanie Briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych, a także
opracowanie projektów i prototypów 6 typów uli wielofunkcyjnych wraz z przeprowadzeniem
testów nowego produktu, w ramach Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców POIR
prowadzonym przez Beneficjenta Projektu – KORNEL BURNAT PRZEDSIĘBIORSTWO
PROODUKCYJNO-HANDLOWE w Chojniku, oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego: Pan
Kornel Burnat lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub w/w osobami, a Wykonawcą, polegające na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% 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.

……………………….…………………
podpis osoby uprawnionej do
reprezentacji Wykonawcy - ew.
również pieczęć

