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Informaqa o spent-emu warunków udzlzlu w następnwamu przez wykonawców

Czy wszystkie oferty zastaw ztozone przez
pndmluly ntepowrazane osooowo kaputatoww
_Ezy w zauytamu ofertowym zostaty postawtone
dodatkowe warunkr _ ]eśh tak, pruszę wskazac,
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Oświndcxema:
›. Ośw adczam, ze umowna wszewklcn starań w cem unlkmęcla konfhktu mteresow rozurmanego
]ako brak oezstronnos'c. ooraktywnos'ar pny wylamamu pne: Beneńcjenra wykonawcy na reanzaqr
usuug, dostaw mo rooó: budowlanych w ramach prmektu objętegu zaorsamr przedmmlawe] umowy
o donnansowame.
2. Jako Beneńqen! ośwraaczam, ze na dzień udzwełena zamowrema w ramach Prajeklu:
&) z podmmtaml, ktora noz—Ay manomegaxoce oorzuternu areny (olerena),
by
: podmlczarm, którym zostały udzlelane zamowrama w ramach Prujektu (wykonawcy),
me rstnrary Dawlązanla osooowe lub kapitamwe
przez pnwlązanlz kapnamwe lub osobowe razumle srę wzajemne uowązama między eenenqentem
mh wsch-arm upoważnionym oo za::ągama zobowiązań w „memu Eeneńqentz lub osobom
wykonuyącymr w rmremu sanonqonta qynnnścl manna z przygnlowamem przeurowadzemem
procedury wyooru wykonawcy a wykonawcą poregayace w szczególnoścl n
a) uczestmazamu w snólce Jako wspólmk smkr Cywimel luo soo~ku nsobowe)?
n) pnsladamu to najmme] 10% udziałów mb aqu;
:) oenmamu ronqu monka organu nadzornego mo zanaozającego, prokurenta, pełnomocnika;
ay pozostawamu w zwrazku manenskrm, w stosunku pokrewieństwem!) pcwmawactwa w lmn umila],
pokrewieństwa drugvego stoon-a lub oowmowactwa orugxego stooma w nm. boczne] ma w stosunku
Prv/sposobami, umekl lub kurateh.
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