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Objaśnienia dotyczące oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych składanego przez podmiot udostępniający potencjał – 
do ogłoszenia nr 31410 pn.: Realizacja prac budowlanych i technologii koniecznych do stworzenia zbiornika do naśnieżania z pompownią wraz 
infrastrukturą – w ramach projektu pn.: „Wdrożenie innowacyjnej usługi w przedsiębiorstwie Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska sp. z 
o.o." zamieszczonego przez Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska sp. z o.o. z siedzibą w Białce Tatrzańskiej na portalu bazy 
konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl)  

  Białka Tatrzańska, dnia 17.06.2020 r.    

Zamawiający wyjaśnia następujące:  

Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym:  

„W przypadku korzystania z potencjału podmiotów trzecich, o których mowa w pkt. XI, oryginalne oświadczenia 
tych osób (lub kopie tych oświadczeń poświadczone notarialnie) złożone przez osoby uprawnione do reprezentacji 
wraz z dokumentem rejestrowym – na zasadach opisanych w lit. „b” powyżej, wskazujące, że podmioty te 
zobowiązały się dany potencjał udostępnić oferentowi na potrzeby realizacji Przedmiotu Zapytania Ofertowego 
(należy wskazać i sprecyzować udostępniany potencjał) oraz ich oświadczenia dotyczące braku powiązań 
osobowych i kapitałowych, o których mowa w Załączniku nr 3.” 

Do oświadczenia podmiotów trzecich, o których mowa w pkt. XI Zapytania Ofertowego w zakresie braku 
powiązań osobowych i kapitałowych można wykorzystać treść załącznika oznaczonego numerem 3 na portalu 
bazy konkurencyjności dotyczącego oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych. 

Z uwagi na powyższe Zamawiający udostępnia dodatkowy wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i 
kapitałowych złożonego przez podmiot, który zobowiązał się danemu oferentowi udostępnić „Potencjał” w 
rozumieniu Zapytania Ofertowego, na potrzeby realizacji przez tego oferenta Przedmiotu Zapytania Ofertowego. 
Wzór ten może zostać wykorzystany przez oferentów.  

Wzór znajduje się na następnej stronie.  

Przedmiotowe objaśnienia związane są z zapytaniem jednego z potencjalnych oferentów, które zostały złożone po 
terminie składania pytań do Zapytania Ofertowego. Pomimo upływu tego terminu Zamawiający zdecydował, że 
przedstawi przedmiotowe objaśnienie. Poniżej treść zapytania: „Zgodnie z pkt. XIIe Zapytania Ofertowego - do 
oferty dołączamy oświadczenie, że dany podmiot udostępnia nam swój „potencjał” do wykonania Przedmiotu 
Zapytania; oraz oświadczenie tego podmiotu o braku powiązań osobowo / kapitałowych z Zamawiającym. Czyli 
załącznik nr 3. Chcemy wykorzystać druk załącznika nr 3, ale jest on przygotowany wyraźnie dla Wykonawcy / 
Oferenta. Czy możemy w jego treści zmienić określenie Wykonawca / Oferent na Podmiot Udzielający Potencjału? 
Czy jakieś inne określenie podmiotu?” 

Zamawiający przypomina, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020  (…) zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo 
(…) Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu 
beneficjenta czynności związane z 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez 
IZ PO,  c)  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  d)  
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. 
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 Wzór: 
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

 z Zamawiającym 
 

Pełna nazwa Podmiotu Udostępniającego Potencjał („Potencjał” w rozumieniu niżej opisanego Zapytania 
Ofertowego przeprowadzanego przez Zamawiającego) niżej opisanemu Wykonawcy (Oferentowi)  
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
Adres Podmiotu Udostępniającego Potencjał:  
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
Pełna nazwa Wykonawcy (Oferenta), któremu udostępniony zostaje Potencjał na potrzeby realizacji Przedmiotu 
Zapytania Ofertowego 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
Adres siedziby Wykonawcy (Oferenta), któremu udostępniony zostaje Potencjał na potrzeby realizacji Przedmiotu 
Zapytania Ofertowego 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
 
Dane Zamawiającego: 
 
Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska sp. z o.o.  
ul. Środkowa 181B, ,34-405 Białka Tatrzańska, Polska 
KRS: 0000067900 NIP: 7361523042 REGON: 492034101 
 
Jako Podmiot Udostępniający Potencjał Wykonawcy (Oferentowi), który przystępuje do udziału w postępowaniu 
prowadzonym w trybie Zapytania Ofertowego na „Realizację prac budowlanych i technologii koniecznych do 
stworzenia zbiornika do naśnieżania z pompownią wraz infrastrukturą” ogłoszonego przez Zamawiającego na 
portalu bazy konkurencyjności, niniejszym działając w imieniu Podmiotu Udostępniającego Potencjał 
oświadczam(y), że nie istnieją powiązania osobowe lub kapitałowe pomiędzy Podmiotem Udostępniającym 
Potencjał a zamawiającym, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub 
członków organów zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru 
wykonawcy, a Podmiotem Udostępniającym Potencjał lub członkami organów Podmiotu Udostępniającego 
Potencjał, w poniżej określonym rozumieniu. 
 
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania między zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub członków organów zamawiającego 
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Podmiotem 
Udostępniającym Potencjał lub członkami organów Podmiotu Udostępniającego Potencjał, polegające w 
szczególności na: 
a. Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji (zgodnie z art. 6c ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości); 
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do 

bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności 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. 
 

……………………..……………                                ……………………………………………….. 
(miejscowość i data)                              podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Podmiotu 

Udostępniającego Potencjał 
 


