


















CEWTR,VM L)K)1CJI OGKOWrICZEJ 

UL. BATALIONÓW CH ŁOPSKICH 115, 70-760 SZCZECIN 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

Oświadczenie 
o braku powiązań  osobowych lub kapita łowych 

Ja (My), ni żej podpisany (-ni) 

działając w imieniu i na rzecz: 

(pełna nazwa Wykonawcy) 

(adres siedziby Wykonawcy) 

oświadczam (-my), że Wykonawca, którego reprezentuj ę  (-jemy), nie jest powi ązany 

kapita łowo lub osobowo z Zamawiaj ącym, w szczególności poprzez: 

1. uczestniczenie w spó łce jako wspólnik spó łki cywilnej lub osobowej; 

2. posiadanie co najmniej 10% udzia łów lub akcji*; 

3. pełnienie funkcji cz łonka organu nadzorczego lub zarz ądzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewie ństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewie ństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli. 

	 , dn. 	  

 

(podpis(y) osób uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy) 

* jeżeli z przepisów prawa wynika niższy próg, należy podstawić  właściwą  wartość  

tel. 9'1 4612-379; fax 91 4612-379; e-mail ceogr@miasto.szczecin.pl ,  www.ceogr.edu.pl  



CEYTKWII EOVI(SOI OGX0®9VICZEJ 

UL. BATALIONÓW CH ŁOPSKICH 115, 70-760 SZCZECIN 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

(pieczęć  
Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE O WYPEŁNIENIU OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH 

Ja (My), ni żej podpisany(ni) 	  

działając w imieniu i na rzecz: 

(pełna nazwa Wykonawcy) 

(adres siedziby Wykonawcy) 

oświadczam (my), że wypełniłem (li śmy) obowi ązki informacyjne przewidziane w art. 

13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi ązku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz ądzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) tzw. „RODO", wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpo ś rednio lub poś rednio pozyskałem w 

celu ubiegania się  o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

	 , dn 	  

 

(podpis(y) osób uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy) 

tel. 9 -1 4612-379; fax 91 4612-379; e-mail ceogr@miasto.szczecin.pl ,  www.ceogr.edu.pl  


