
 

1 z 3 

 

Sprostowanie - 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 18.06.2020 r.    

Zamawiający dokonuje następującego sprostowania - z uwagi na oczywistą omyłkę pisarską:  

a) treści Zapytania Ofertowego [treść sprostowanego tekstu została pogrubiona]:  

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z 

Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania między 

zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego 

lub członkami organów zamawiającego, osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a 

wykonawcą lub członkami organów wykonawcy, polegające w szczególności na: (…)  

b) Załącznika nr 3: 

 

Sprostowanie jak w lit. „a” powyżej, tj. [treść sprostowanego tekstu została pogrubiona]: 

 

Przystępując 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 za Oferenta oświadczam(y), że nie istnieją powiązania 

osobowe lub kapitałowe pomiędzy Oferentem a Zamawiającym, lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub członków organów zamawiającego, 

osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  

i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą lub członkami organów 

wykonawcy, 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, osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane 

z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą lub 

członkami organów wykonawcy, polegające w szczególności na: (…) 

 

oraz sprostowanie oznaczenia załącznika z nr „2” na nr „3”.  

 

Zaktualizowany załącznik nr 3 został zamieszczony na portalu bazy konkurencyjności, a także 

znajduje się na kolejnej stronie niniejszego sprostowania. W związku z powyższym 

zaktualizowany został dodatkowy wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego potencjał, o 

którym mowa w objaśnieniach (1) – zamieszony został on na kolejnej stronie niniejszego 

sprostowania.  
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Zaktualizowano 18.06.2020 r.: 

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

 z Zamawiającym 

 

Pełna nazwa Wykonawcy (Oferenta) 

...................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................  

Adres siedziby Wykonawcy (Oferenta) 

................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................  

 

Dane Zamawiającego: 

 

Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska sp. z o.o.  

ul. Środkowa 181B, ,34-405 Białka Tatrzańska, Polska 

KRS: 0000067900 NIP: 7361523042 REGON: 492034101 

 

Przystępując 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 za 

Oferenta oświadczam(y), że nie istnieją powiązania osobowe lub kapitałowe pomiędzy Oferentem 

a Zamawiającym, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub 

członków organów zamawiającego, osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane 

z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą lub członkami 

organów wykonawcy, 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, 

osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem 

procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą lub członkami organów wykonawcy, 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 Oferenta  
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 wzór (zaktualizowany - 18.06.2020 r.): 

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, osobami wykonującymi w imieniu 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, osobami 
wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury 
wyboru wykonawcy, a Podmiotem Udostępniającym Potencjał lub członkami organów Podmiotu Udostępniającego 
Potencjał, polegające w szczególności na: 
e. Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
f. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji (zgodnie z art. 6c ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości); 
g. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
h. 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 

 


