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Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego 

 

Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu 

 
Składając ofertę na wykonanie robót budowlano-adaptacyjnych  na potrzeby projektu pn.: Niepubliczne 

Przedszkole Czerwone Serduszko realizowanego przez Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze 

„Wrota Biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 

2014-2020 Priorytetu III. Kompetencje i Kwalifikacje, Działania 3.1 „Kształcenie i Edukacja, 

Poddziałanie” 3.1.1 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej” 

oświadczam(y), że: 

Nie jesteśmy powiązani kapitałowo lub osobowo ze Stowarzyszeniem konsultingowo-doradczym 

„Wrota Biznesu”, mającego siedzibę w Białymstoku przy ul. Nowy Świat 14 lok. 14, 15-453 Białystok. 

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: 

− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

− posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 

lub nie został określony przez IŻ w wytycznych programowych; 

− 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 kurateli. 

 

 

 

……………………………………….                        ……………………………………………                         
                 (Miejscowość, data)                                                                                (Podpis osoby upoważnionej) 
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Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 

 

WYKAZ ZRRALIZOWANYCH INWESTYCJI DOTYCZĄCYCH ROBÓT O 

CHARAKTERZE OGÓLNOBUDOWLANYCH 

 

 

 

....................................................................................................... 
(nazwa Wykonawcy) 

Oświadczamy, że w okresie ostatnich 5 lat wykonaliśmy następujące prace ogólnobudowlane o 

powierzchni powyżej 150m2 

 

Lp. 

Nazwa przedsięwzięcia (rodzaj 

wykonywanych robót) oraz 

powierzchnia użytkowa obiektu 

 

Wartość 

(brutto w PLN) 
Data realizacji Zamawiający 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

    

 
Uwaga: 

Do wykazu należy dołączyć dowody dotyczące robót budowlanych, określających czy roboty te zostały 

wykonane należycie: referencje, protokoły odbioru, pozwolenia na użytkowanie, inne.  

 

 

.............................,............................ 
(Miejscowość, data) 

 

.................................................................................................... 
(Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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