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Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i 
osobowych 

 
 
 
             
          Zamawiający: 
          Nowa Telefonia Sp. o.o. 
          ul. Foksal 18 
          00-372 Warszawa 
............................................................      NIP: 701-029-37-11 
 pieczęć Wykonawcy       REGON: 142888946 

 
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ 

KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH 
 
 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ..................... 
na: „Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz 

dostawę sprzętu niezbędnego do realizacji platformy” 
 

 
Ja, niżej podpisany(a) 
 
.............................................................................................. 
 
działając w imieniu i na rzecz: 
 
.............................................................................................. 
   (pełna nazwa Wykonawcy) 

 
.............................................................................................. 
   (adres siedziby Wykonawcy) 

 
 
oświadczam, że nie jestem powiązany z 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 osobowo 
lub kapitałowo, gdzie poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 
między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające na:  
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1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
2. posiadanie udziałów lub co najmniej 5% akcji; 
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 
 

 
 
 
 
 
 

........................................................     ...........................................................        
 (miejscowość i data)          (podpis osoby upoważnionej do 
              reprezentowania Wykonawcy) 


