
 

ZAŁĄCZNIK NR 5 

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr V/1/2021 

 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

oraz o braku powiązań osobowych i kapitałowych oraz niekaralności 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe  dotyczące stworzenia rozbudowanej, interaktywnej symulacji 

szkoleniowej na gogle VR, nagranej w 360 oraz 180 stopniach oraz stworzenie analogicznego 

środowiska wirtualnej rzeczywistości (VR) w 7 sceneriach, realizowanego w ramach projektu 

nr POPW.01.01.02-28-0032/20 „Nauka pierwszej pomocy, ratownictwa i edukacji zdrowotnej - bez 

wychodzenia z domu lub w Twojej firmie. Immersyjne narzędzie szkoleniowe z wykorzystaniem 

połączonych 3 form wirtualnej rzeczywistości: interaktywnej i immersyjnej aplikacji VR, filmu 

sferycznego 360 stopni 3D i filmu 180 stopni 3D” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 

2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe 

dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej 

 

ja niżej podpisany/a 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 (imię i nazwisko, funkcja) 

 

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot: 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 (nazwa podmiotu lub pieczęć zawierająca nazwę) 

 

 

nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów ze względu na 

powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym, przez co rozumie się wzajemne powiązania 

między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 

z przeprowadzeniem niniejszego postępowania a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 



 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 

uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w 

szczególności 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. 

 

Ponadto oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot nie był karany prawomocnym wyrokiem 

skazującym za przestępstwa gospodarcze. 

Oświadczam również, że żaden członek organu zarządzającego lub nadzorującego reprezentowanego 

przeze mnie podmiotu nie był karany prawomocnym wyrokiem skazującym za przestępstwa 

gospodarcze. 

 

 

 

……………………………….     ………………………………………….. 
       miejscowość i data       czytelny podpis osoby  

      upoważnionej do reprezentacji 


