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Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Symulacja medyczna w PWSZ w Tarnowie - program 
rozwojowy uczelni, realizowany przy ścisłej współpracy z wiodącym podmiotem leczniczym, ukierunkowany na podniesienie jakości 
kształcenia na kierunku pielęgniarstwo" realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi 

priorytetowej  V Wsparcie dla obszaru zdrowia  Działania nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych 
 

 
 

                                                    Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE 

o braku powiązań osobowych i kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym 
 

W  odpowiedzi  na  zapytanie  ofertowe  nr L.Dz./K-dzpz/5916/2021 na „Dostawa i instalacja 
wirtualnego symulatora medycznego VR (Virtual Reality) wykorzystywanego do zajęć na 
kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie” w ramach 
realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
„Symulacja medyczna w PWSZ w Tarnowie – program rozwojowy uczelni, realizowany  
przy ścisłej współpracy z wiodącym podmiotem leczniczym, ukierunkowany na  
podniesienie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo” realizowany ze środków  
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej V  
Wsparcie dla obszaru zdrowia Działania nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach 
medycznych.  
Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0090/17-00 z dnia 14.12.2017 r. 
 
Ja, niżej podpisana(y)……………………………….., reprezentujący firmę: ……………………….. 

oświadczam, że nie jesteśmy/jesteśmy* powiązani z Zamawiającym 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 wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru  wykonawcy a wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 
1)  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2)  posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
3)  pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego,  prokurenta,  
pełnomocnika, 
4)  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. 
5) innym powiązaniu, które może naruszać przejrzystość postępowania, uczciwą konkurencję 
lub równe traktowanie wykonawców. 
 

 

................................, dnia......................  …………………………………………………… 
(podpisy Wykonawcy) 

*niepotrzebne skreślić 


