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Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

Załącznik Nr 2 

Oświadczenie 
Nazwa wykonawcy  
 
……………………….................................................................................................................................................. 
Adres                        
 
……………………….................................................................................................................................................. 
 
……………………….................................................................................................................................................. 
składając ofertę w zamówieniu pn. Wynajem pomieszczeń wraz z mediami na działalność PAL w budynku 
dostosowanym architektonicznie dla osób  z niepełnosprawnościami, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (tj.: Dz. U. z 2015r. poz. 1422. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu pt. 
„Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej”,  dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, działanie 
9.1. Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.2 Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności 
lokalnych - RIT,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
zakresie Zadania nr 3 wdrażanego przez Fundację Aktywności Społecznej "Złote Łany”,oświadczam, że: 
 
▪ posiadam  niezbędne uprawnienia  do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają  obowiązek ich posiadania, 
▪ posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał organizacyjny i ekonomiczny do wykonania 

zamówienia, 
▪ dysponuję  odpowiednim  potencjałem  technicznym oraz osobami  zdolnymi do wykonania  zamówienia,  
▪ znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  zapewniającej  wykonanie  zamówienia, 
▪ zapoznałem się z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 
oraz zobowiązuję się zrealizować usługę objętą niniejszym postępowaniem zgodnie z postanowieniami w/w 
dokumentu pod rygorem zwrotu otrzymanego wynagrodzenia, 

▪ pomiędzy mną a Zamawiającym nie występują powiązania osobowe lub kapitałowe, o których mowa  
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

 
 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
(beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 
(beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) czynności związane  
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został 
określony przez IZ w wytycznych programowych, 
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. 
 
 

………………………………                                                                                                     .......................................................... 
                       ( data )                                                                                                                                                                               ( pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 


