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Jaworzno, 26 września 2018 r. 

 

ZAPROSZENIE OFERTOWE NR 2/USIEBIE/OWIS/2018 
dot. prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych w Klubie Seniora 

 

W związku z realizacją projektu pt.: „U siebie – Bezpłatne usługi opiekuńcze prowadzone w miejscu 
zamieszkania oraz w ramach Klubu Seniora dla niesamodzielnych mieszkańców Miasta Jaworzna, 
których celem jest zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu seniorów we własnym 
środowisku domowym i lokalnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 
priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne 
i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych 
w Jaworznie zaprasza do złożenia ofert dotyczących prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych w 
Klubie Seniora zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją. 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych 
ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno 
tel. 32 615 09 78, fax. 32 615 09 83 
owis@interia.eu, www.owis.pl 
NIP 632-17-75-073, REGON 276635859 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w zakresie 
rozeznania rynku. Przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowany przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

III. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):  

92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w Klubie Seniora.  
W zajęciach będą uczestniczyć niesamodzielni mieszkańcy Jaworzna, kobiety i mężczyźni, którzy 
ukończyli 60 rok życia.  

1. Miejsce realizacji zajęć: Klub To i Owo w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 106.  

2. Okres realizacji zajęć: 23 miesiące. 

3. Średnio 18 godzin zajęć /miesiąc; 1 godzina zajęć = 60 minut. 

4. Wielkość grup – ok. 10 osób. 

Przedmiot zamówienia obejmuje n/w zajęcia: 

1) Pilates/joga – 2 godziny/miesiąc 

2) Taniec – 4 godziny/miesiąc   

3) Zumba – 2 godziny/miesiąc 

4) Gimnastyka, zajęcia ruchowo-sportowe – 2 godziny/miesiąc 

5) Spacery po zdrowie: power walking, nordic walking – 8 godzin/miesiąc  
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Zajęcia w Klubie Seniora mają na celu zagospodarowanie czasu wolnego seniorów, rozwijanie pasji, 
zainteresowań, a także zwiększenie aktywności fizycznej i promocję zdrowego stylu życia. Program 
zajęć, rodzaj proponowanych ćwiczeń powinien uwzględniać wiek oraz możliwości fizyczne 
uczestników/czek. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wymiaru godzinowego poszczególnych rodzajów 
zajęć lub całkowitą rezygnację z zajęć, które nie znajdą zainteresowania wśród seniorów 
uczestniczących w projekcie. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą lub osoby prawne posiadające: 

1) kwalifikacje w zakresie kultury fizycznej, animacji osób starszych lub równoważne lub 
dysponujące personelem posiadającym w/w kwalifikacje,  

2) minimum 3-miesięczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób 
po 60 roku życia lub dysponujące personelem posiadającym takie doświadczenie 

VI. WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są 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, w szczególności poprzez: 

1) Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

2) Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% 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. 

5) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania: 

a. wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali 
zobowiązanie chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił 
odpowiedzialności;  

b. uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;  

c. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, 
uprawnień, licencji jeżeli są wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia.  

VII.  WARUNKI SKŁADANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY    

1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizację jednego lub kilku rodzajów zajęć 
określonych w cz. IV. niniejszego Zapytania. 

2. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do 
niniejszego zapytania.  

3. Do oferty należy załączyć: 

a) oświadczenie wraz z klauzulą informacyjną RODO wg Załącznika nr 2 do zapytania 
ofertowego 

b) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg Załącznika nr 3 do zapytania 
ofertowego, 
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c) pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy). 

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie drukowanymi 
literami, niebieskim lub granatowym kolorem. Powinna zawierać datę sporządzenia oraz być 
opatrzona czytelnym podpisem Oferenta lub pieczątką firmową i czytelnym podpisem osób 
upoważnionych do reprezentowania Oferenta. 

5. Oferta powinna być trwale spiętą w jedną całość z załącznikami, powinna mieć  ponumerowane 
kartki, a kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. 

6. Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „U siebie – zajęcia sportowo-rekreacyjne w Klubie 
Seniora”, należy wysłać pocztą tradycyjną lub kurierem lub złożyć osobiście w biurze 
Zamawiającego: Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 
235, pok. 310.  

7. Termin składania ofert upływa 2 października 2018 r. o godz. 15.00. O terminie złożenia oferty 
decyduje data wpływu do Zamawiającego. 

8. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i 
złożeniem oferty.  

VIII.    OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Oferta powinna zawierać cenę za realizację 1 godziny (60 minut) zajęć wyrażoną w złotych 
polskich w kwocie brutto, tzn. powinna zawierać podatek VAT (jeżeli dotyczy) lub wszystkie 
składki ubezpieczeniowe ponoszone zarówno przez Zleceniobiorcę jak i Zleceniodawcę oraz 
podatek dochodowy od osób fizycznych. 

2. Cena w ofercie powinna zostać podana cyfrowo i słownie. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I UMOWY 

1. Niniejsze zapytanie służy rozeznaniu rynku. 

2. Zamawiający zawrze z Wykonawcą/Wykonawcami pisemną umowę na realizację przedmiotu 
zapytania uwzględniającą min. zobowiązanie Wykonawcy do stosowania podczas prowadzenia 
zajęć Wytycznych w zakresie równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełno sprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 
unijnych na lata 2014-2020, comiesięcznego przedstawiania prawidłowo wypełnionych i 
terminowo dostarczonych dokumentów potwierdzających przeprowadzenie zajęć (wg wzorów 
opracowanych przez Zamawiającego), informacje o dokonywaniu przez Zamawiającego 
regularnej oceny jakości prowadzonych zajęć i możliwości stosowania kar finansowych przy 
stwierdzeniu nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 

X. INFORMACJA O ZBIERANIU DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ ONE DOTYCZĄ 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że: 

1. Administratorem danych jest Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (OWIS) z siedzibą w 
Jaworznie (43-600) przy ul. Grunwaldzkiej 235. 

2. Wszelkie informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych możliwe są do uzyskania 
poprzez kontakt na adres owis@interia.eu lub telefon: 32 615 09 78   

3. Dane osobowe oferentów są zbierane przez OWIS w celu dokonania wyboru oraz zawarcia 
umowy z Wykonawcą/cami usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, 
sąsiedzkich usług opiekuńczych.  

mailto:owis@interia.eu
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4. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z art. 6 ust. 1 lit) a i c rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO). 

5. Dane osobowe oferentów zostaną przekazane członkom komisji oceniającej oferty powołanym 
przez Zamawiającego oraz instytucjom kontrolującym prawidłowość realizacji projektu, w tym 
prawidłowość przeprowadzenia procedur wyboru wykonawców usług np. Urzędowi 
Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego pełniącemu funkcje Instytucji Zarządzającej 
Regionalnym Programem Operacyjnym Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 oraz innym instytucjom 
uprawnionym do kontroli projektów współfinansowanych ze środków publicznych. 

6. Dane osobowe oferentów nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

7. Dane osobowe oferentów będą przechowywane przez okres niezbędny do wyłonienia 
Wykonawców usług, realizacji projektu oraz wymagany umową o dofinansowanie projektu okres 
archiwizacji tj. do 31 października 2025 roku.  

8. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także 
prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych 
osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z 27 kwietnia 2016 r.  

9. Podanie przez Oferentów danych osobowych jest dobrowolne i wymaga ich zgody.  

10. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie 
stosuje się profilowania.  

XI. KONTAKT W SPRAWIE ZAPYTANIA  

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu jest Tatiana Hapek tel. 32 615-09-78, e-mail: 
owis@interia.eu. Oferenci mogą zadawać pytania drogą mailową bądź telefonicznie od poniedziałku 
do piątku w godzinach 10.00-15.00. 

 
 
 
 
 
Załączniki:  
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.  
Załącznik nr 2 - oświadczenie wraz z klauzulą informacyjną RODO  

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Załącznik nr 1  
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FORMULARZ OFERTOWY NR 2/USIEBIE/OWIS/2018 
 
  

DANE OFERENTA:  
 

1 Imię i nazwisko/Nazwa Oferenta  

2 Adres  

3 Tel./fax  

4 E-mail   

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/USIEBIE/OWIS/2018 dotyczące oświadczam, że 

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:  
Rodzaj zajęć sportowo-rekreacyjnych  

dla seniorów** 
Cena brutto w PLN  

za 1 godzinę* 
Słownie cena brutto   

za 1 godzinę 

Pilates/joga    

Taniec    

Zumba    

Gimnastyka, zajęcia ruchowo-sportowe   

Spacery po zdrowie: power walking, 
nordic walking 

  

*cenę za realizację 1 godziny (60 minut) prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych wyrażona w złotych 
polskich w kwocie brutto, tzn. powinna zawierać podatek VAT (jeżeli dotyczy) lub wszystkie składki 
ubezpieczeniowe ponoszone zarówno przez Zleceniobiorcę jak i Zleceniodawcę oraz podatek dochodowy od 
osób fizycznych. 
**proszę wpisać cenę przy wybranym rodzaju zajęć sportowo-rekreacyjnych; można wybrać jeden lub kilka 
rodzajów zajęć. W pozostałych wierszach proszę wpisać „nie dotyczy”. 

 
Oświadczam, że: 

1) nie byłem/am/ prawomocnie skazany/a /pracownicy realizujący przedmiot zamówienia nie byli 
prawomocnie skazani* za przestępstwo popełnione z winy umyślnej; 

2) posiadam/moi pracownicy posiadają* wymagane w zapytaniu kwalifikacje i doświadczenie; 

3) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, o których mowa w 
pkt. VIII.1) zapytania ofertowego; 

4) w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się do wykonywania zamówienia za stawkę 
wynagrodzenia podaną w niniejszym formularzu;  

5) znajduję się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia, 

6) łączne zaangażowanie zawodowe w realizację niniejszego projektu oraz wszystkich projektów 
finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z 
innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów, nie przekracza i nie będzie 
przekraczać w całym okresie realizacji przedmiotu umowy 276 godzin miesięcznie. Limit 
zaangażowania zawodowego, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy wszystkich form 
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zaangażowania zawodowego, w szczególności: stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego, samo 
zatrudnienia. 

 

Równocześnie zobowiązuję się do przedłożenia na wniosek Zamawiającego dokumentów 

potwierdzających dane zawarte w niniejszym oświadczeniu.  

Zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej wynikającej z Kodeksu Cywilnego za 
składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą i niniejszym oświadczam, że dane zawarte w niniejszym 
oświadczeniu są  zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 

 
 

…………………………………………                     …..…………………..……………………… 
Miejscowość, data                                                    Czytelny podpis Oferenta 

 
 
Załączniki 
1. oświadczenie wraz z klauzulą informacyjną RODO wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego 
2. oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego, 
3. pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2  



 

PROJEKT  U siebie - Bezpłatne usługi opiekuńcze prowadzone w miejscu zamieszkania oraz w ramach Klubu Seniora dla  niesamodzielnych 
mieszkańców Miasta Jaworzna, których celem jest zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu seniorów we własnym 
środowisku  domowym   i  lokalnym   współfinansowany    przez  Unię Europejską   w  ramach   środków   Europejskiego  Funduszu  Społecznego  
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Jaworzno, ………………….. 2018 r. 

OŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU W ZAKRESIE OKREŚLENIA CENY  

ZA PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH W KLUBIE SENIORA  
W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO 2/USIEBIE/OWIS/2018 

 
Ja niżej podpisana/y oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w mojej ofercie składanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 2/USiebie/OWIS/2018,  

w tym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru wykonawcy zamówienia prowadzonego 

przez Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Jaworznie (43-600) przy  

ul. Grunwaldzkiej 235, w związku z art. 6 ust. 1 lit) a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

 

 ……………………………………………..…………… 

 (czytelny podpis oferenta) 

 

INFORMACJA O ZBIERANIU DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ ONE DOTYCZĄ 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że: 
a. Administratorem danych jest Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (OWIS) z siedzibą w Jaworznie 

(43-600) przy ul. Grunwaldzkiej 235. 
2) Wszelkie informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych możliwe są do uzyskania poprzez kontakt 

na adres owis@interia.eu lub telefon: 32 615 09 78   
3) Dane osobowe oferentów są zbierane przez OWIS w celu dokonania rozeznania rynku, wyboru oraz 

zawarcia umowy z Wykonawcą/cami prowadzącymi zajęcia sportowo-rekreacyjne w Klubie Seniora.  
4) Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z art. 6 ust. 1 lit) a i c rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO). 
5) Dane osobowe oferentów zostaną przekazane instytucjom kontrolującym prawidłowość realizacji projektu, 

w tym prawidłowość przeprowadzenia procedur wyboru wykonawców usług np. Urzędowi 
Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego pełniącemu funkcje Instytucji Zarządzającej Regionalnym 
Programem Operacyjnym Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 oraz innym instytucjom uprawnionym do 
kontroli projektów współfinansowanych ze środków publicznych wyłącznie na ich wniosek w ramach 
prowadzonych czynności kontrolnych. 

6) Dane osobowe oferentów nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.  
7) Dane osobowe oferentów będą przechowywane przez okres niezbędny do wyłonienia Wykonawców usług, 

realizacji projektu oraz wymagany umową o dofinansowanie projektu okres archiwizacji tj. do  
31 października 2025 roku.  

8) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także prawo do 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.  

9) Podanie przez Oferentów danych osobowych jest dobrowolne i wymaga ich zgody.  
10) Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się 

profilowania.  

 
 

 
 

mailto:owis@interia.eu
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Załącznik nr 3 

 
DANE OFERENTA: 

1 Imię i nazwisko/Nazwa Oferenta  

2 Adres  

3 Tel./fax  

4 E-mail   

 
 

 
OŚWIADCZENIE OFERENTA 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia 
 

Ja, niżej podpisana/y  przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na 
prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w Klubie Seniora w ramach projektu pt.: „U siebie – 
Bezpłatne usługi opiekuńcze prowadzone w miejscu zamieszkania oraz w ramach Klubu Seniora dla 
niesamodzielnych mieszkańców Miasta Jaworzna, których celem jest zwiększenie samodzielności w 
codziennym funkcjonowaniu seniorów we własnym środowisku domowym i lokalnym” oświadczam, 
że: 
1. spełniam warunki udziału w postępowaniu;  
2. posiadam/dysponuję pracownikami posiadającymi niezbędne kwalifikacje, uprawnienia i 

doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, 
3. w ostatnich 3 latach poprzedzających dzień złożenia niniejszej oferty nie wyrządziłem 

Zamawiającemu szkody poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, które 
było następstwem okoliczności, za które poniosłem odpowiedzialność, 

4. w ostatnich 3 latach poprzedzających dzień złożenia niniejszej oferty nie uchyliłem się od 
podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru oferty, 

5. nie jestem/Wykonawca1 nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  
 
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 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; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej 
(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 
 

…………………………………………                     …..……………………………..……………..……………………… 
Miejscowość, data                                        pieczęć i podpis Oferenta lub osoby upoważnionej/osób      

upoważnionych do reprezentowania Oferenta 

                                                           
1 Nie potrzebne usunąć lub skreślić.  


