
 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr BEC 02-2021 
 

Zamawiający: 
 OMNI3D Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu  
 ul. Św. Michała 43  
 61-119 Poznań 
 NIP:  7831700117 
  

 
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ 

 

Wykonawca: 

 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
(nazwa/ imię i nazwisko i adres Wykonawcy) 
 
W związku z ofertą złożoną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr BEC 02-2021, dotyczące realizacji 
zamówienia w ramach projektu pod nazwą „Wykorzystanie CO2 do produkcji biopaliw (CH4 i etanol), 
oświadczam, że Wykonawca jest podmiotem: 
 
1. niepowiązanym lub niebędącym jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z 

Zamawiającym lub z liderem konsorcjum (Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia z siedzibą w 
Konstantynowie Łódzkim, NIP: 7281919068) w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  29  września  1994  r.  o 
rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, ze zm.);  

2. niebędącym  podmiotem  pozostającym  z  Zamawiającym,  liderem konsorcjum (Centrum Badań i 
Innowacji Pro-Akademia z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, NIP: 7281919068)  lub  członkami  ich 
organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co 
do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności  pozostającym  w  związku  
małżeńskim,  stosunku  pokrewieństwa  lub  powinowactwa  do drugiego stopnia włącznie, stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub 
usługi; 

3. niebędącym  podmiotem  powiązanym  ani  podmiotem  partnerskim  w  stosunku  do Zamawiającego 
lub lidera konsorcjum (Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia z siedzibą w Konstantynowie 
Łódzkim, NIP: 7281919068) w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, s. 1)(z późn. zm.); 

4. niebędącym  podmiotem  powiązanym  osobowo  z  Zamawiającym  lub  liderem konsorcjum (Centrum 
Badań i Innowacji Pro-Akademia z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, NIP: 7281919068)  w 
rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 
r. poz. 1221, z późn. zm.).   

 
 
 
 
________________________                    _____________________________________ 

(miejsce i data) (podpis osoby upoważnionej/osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy) 
 
 


