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ośmADcZENIE o BRAKU PowązAŃ osoBoWYcH I KAPITAŁoWYCH

NazloewgkonL@cy .

Narcdov,ź Cenklln Bńań Iądrouych, oślodek Radiożofupeo POLATOM

uL. Atulźeja sałt,flą 7; 05-4aa otwock.,

Adtes do korcspondencji NcB], oRPaLATaMi ul. Andrze9 sńlaną7;a5-400 afuack,

Ńtal 22 27317 01, Nl |ax -,22 273 0j 50., h!Ę:ll,JĄru.po|alom,pl

Dane Zamawiaiącego:
Nano'Ihea sp,ółka Akcrjfla;
ń, waryfukiego 1;

00-645 waisżawa

W odpo ,iedzi na zaP}łanie ofertowe rtr 2/PoIR^,1.1ź016 na:

Usfuga badawcza nr 1| oPra.owań€ m€tod znakowania nanoczą3t€k iżoiopeEt

prornieniotwór.zym, stworz€nie proc€dui badaw.ży(h oraz śyśt€mów kontroli vrłaś.iwoś'i

ładlochemicznych.

Uslu8a badar§cza nr 2: oIaeśleni€ lok§yczności tłyznakowanyó radiokoniugatów na liniach

komórkowy.ł. wybór lińi komó*owyń onz testu c},totok§yczności §potządzenie Focedut

badawczy.h.

Urługa badawcz. nr 3: wykonani€ badania tokyczno6ci radiokoniugatów na małym modelu

zwleP.ęł'f.]. z wykoeystaniem zdrowyeh zwi€rząt. Wybór ńodelu zvyierzęce8o oraz stworzenie

Poc€dury bada$czei.
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U3fuga badawcza 4: Wykonani€ fi9tępnego badania biodygtrybucii radiokoniu8atóv, na małym

modelu zwierzęc}in i wyb.anym modelu nowotwońłĘTl.

U§fuga badawcza nr 5: lryykonani€ §z€ro&i€8o badania biodFhybircii radiokoniutatów na małlr
modelu zwie.zęc}.nr i tYbrarrFn modelu nowotwoiowym.

oświadczam(y), źe ni€ iestem(eśmy) PowiązaŃ z zamawiającym osobowo lub kaPitałovro,

Pizez Powiązania kapitałowe lub osobowe lozumie się wzajeme Powiązania międży zamawiając}.rn

lub osobami upo\a,ażnionymi do zaci€ania zobowiązń w mieniu zańawiające8o lub osobami
wykonują.],r,i w imimiu zamawiające8o cz},rmości zwi€ane z Plzy8otorvaniem i
prz€Plolłradzaniem Procedury wyboru wykonawcy, a wykona\a/c& Pole8ające w szcze8ólności na:

1) uczestniczeniu w sPorce, jako wsPóLiik sPćł}j c}.wiln€j tub spó&i osobowej,
2) Po§iadaniu co naimni q 10 % 1rdzińów lŁb akcji,
3) Pehieńu funkcii człor,ła o!9arr] nadzorcTao lub z ządzające8o, prokuleną

pe&lomo§dką
4) Pozostawaniu w związku Erałź€ńskim, w stosunku Pok]ewień§twa lub Powinowactlva w

linii Prostej, pokrcwieństwa dTutiego stoPnia lub połvinowactwa dnrgi€8o §toPnia w linii
bocżnej lub w stosunku przysPo§obienią oPieki lub kumt€li.
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