
 

*należy zaznaczyć właściwe 
**przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu 
beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą 

 

Załącznik nr 4  
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Zamawiający: 

Zakład Wodociągów Kanalizacji  

i Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

ul. Młyńska 37 

66-200 Świebodzin  

 

OŚWIADCZENIE O POWIĄZANIACH KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH 

dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zasady 

konkurencyjności w ramach zapytania ofertowego pn.  

„Budowa instalacji fotowoltaicznych na niektórych obiektach wodociągowo-

kanalizacyjnych ZWKiUK Sp. z o.o.” – CZĘŚĆ II, III 

tj.  

Część II – Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiekcie miejskiej oczyszczalni 

ścieków na ulicy Młyńskiej w Świebodzinie 

Część III – Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Stacji Uzdatniania 

Wody I na ulicy Wodociągowej w Świebodzinie 

I. Wykonawca: 
 

Lp. Nazwa  

1. Adres  

2. NIP  

3. Regon  

4. KRS/CEIDG  

5. Telefon  

6. E-mail  

 

II. Oświadczenia Wykonawcy: 
 

Ja, niżej podpisany ……………………………………….., jako przedstawiciel Wykonawcy, uprawniony 

do reprezentowania, oświadczam, że: 



 

*należy zaznaczyć właściwe 
**przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu 
beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą 

 

a) *nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym** zgodnie z zapisami pkt. 

6.5.2. ppkt. 2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020.   

b) * jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym** zgodnie z zapisami pkt. 

6.5.2. ppkt. 2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020.   

 

Oświadczam, że wszystkie informacje wskazane w powyższym oświadczeniu są aktualne oraz 

zgodne ze stanem faktycznym i zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu powyższych informacji.  

 

 

 

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

 miejscowość, data                   pieczątka podpis Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej 

 


