Investland Sp. z o.o.
Ul. Trębacka 11A
38-420 Korczyna
NIP: 6842425424

Załącznik 4 do Zapytania ofertowego nr 1/2020 dotyczącego zamówienia na
usługi związane z realizacją projektu „Wsparcie umiędzynarodowienia oraz
działalności eksportowej przedsiębiorstwa INVESTLAND Sp. z o.o.”

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

………………………………………
(miejscowość i data)

……………………………………………
….………………………………………..
…..……………………………………….
……………………………………………
…………………………………………..
(nazwa, adres, NIP, tel., e-mail Oferenta)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2020 dotyczące Zamówienia na usługi w
ramach realizacji projektu pn. „Wsparcie umiędzynarodowienia oraz działalności eksportowej
przedsiębiorstwa INVESTLAND Sp. z o.o. o”, oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia, tzn. nie jesteśmy podmiotem:

1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem oferenta, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2019 poz.498),
2. powiązanym z Zamawiającym 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 przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IŻ w wytycznych programowych,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………………
(data i podpis Oferenta)

