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 Załącznik nr 11 

………………………………………… 

pieczęć Oferenta  

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIAZAŃ I PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywna 

dostawa artykułów żywnościowych do żłobka na potrzeby wyżywienia dzieci w podziale na 8 

zadań w okresie od 1 listopada 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.”  w ramach projektu pn. „Tygrysek 

Plus - wsparciem w opiece nad dzieckiem do lat 3 dla pracujących rodziców” realizowanego przez 

Artystyczne Niepubliczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym "TYGRYSEK PLUS 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020,  

Numer i nazwa Osi priorytetowej: X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Numer 

i nazwa Działania dla Osi: X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku 

do 3 lat,  

oświadczam w imieniu firmy 

 

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

nazwa firmy 

 

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

siedziba firmy 

 

że nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym tj. Artystyczne Niepubliczne Przedszkole  

z Oddziałem Integracyjnym "TYGRYSEK PLUS osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującym i w 

imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  

i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,   

 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,    

 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 kuratel. 

oraz nie jesteśmy skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa o których mowa w art. 181-188 

Kodeksu karnego. 
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