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Załącznik 1
Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
dotyczącym ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 184/2022/M/RNA z dnia 25.08.2022 r.
Przedmiotem postępowania jest zestaw do analizy jakościowej opracowywanych cząsteczek
biologicznych pozwalający na charakteryzację ich parametrów biofizycznych (stabilność, agregację
oraz wielkości) - system powinien pozwolić na pomiar fluorescencji, powinien być wyposażony w
moduły pomiarowe: statyczne rozpraszanie światła (SLS) oraz dynamiczne rozpraszanie światła (DLS).
W skład zestawu musi wchodzić kompletny i zintegrowany system do charakteryzacji cząsteczek wraz
z kapilarami/mikrokuwetami do analizy próbek, sprzętem i oprogramowaniem do zbierania i analizy
generowanych wyników.
Zestaw powinien składać się z elementów wyspecyfikowanych w ramach załącznika, a także spełniać
wymogi techniczne określone w załączniku do przedmiotowego zapytania – oferta powinna
obejmować także transport, instalacje i szkolenie.

Niniejszym oświadczam, iż jako Oferent nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym.
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:
1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie
został określony przez IZ PO,
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.
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