OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Dotyczy: Projektu „Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z
wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnego” nr 298782
współfinansowanego ze środków publicznych będących w dyspozycji Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i
leśnictwo” – BIOSTRATEG, Zadanie nr 7
W związku ze złożeniem oferty na szkolenie z obsługi oprogramowania ENVI&IDL dla 4 osób,
oświadczam, iż:
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
3) dysponuję odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5) nie jestem powiązany/a z Zamawiającym – GEOSYSTEMS Polska Sp. z o. o. - osobowo lub
kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 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 a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, posiadaniu co najmniej 5% wszystkich praw głosu
lub dysponowanie takim prawem pośrednio lub bezpośrednio;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, kontrolnego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu 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.
Oświadczam, iż ubiegając się o ww. zamówienie:
− nie jestem jednostką powiązaną, zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Zamawiającym
w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
− nie jestem podmiotem powiązanym ani podmiotem partnerskim w stosunku do Zamawiającego w
rozumieniu przepisów prawa
− nie pozostaję z Zamawiającym oraz członkami jego organów w takim stosunku faktycznym lub
prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze
Wykonawcy.
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