Załącznik nr 2 – Oświadczenie o poufności

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
Ja
niżej
podpisany
………….……………………..…………………………………….…..
reprezentujący
firmę
……………………………………………………………………………………………….… z siedzibą …………………….…………………………………
………………………………………………........................................................
NIP:
…………………………..……………………..,
Regon ………………………………….………………….
Lub
Zarząd spółki ....................................................................... z siedzibą w…………………………………………………………
……………………..................................., NIP: ..............................................., REGON: …………………........…………….....,
nr KRS .................................................

oświadcza(-m), że dokumenty projektowe oraz wszelkie informacje, które otrzymam(-y) w związku z zapytaniem
ofertowym o przygotowanie oferty cenowej na roboty budowlane - Budowa hali produkcyjno-magazynowej
z wewnętrznymi instalacjami: gazową, elektryczną, wodno-kanalizacyjną, wentylacją mechaniczną, kotłownią
gazową oraz zewnętrznym szczelnym zbiornikiem na ścieki w Kidałowicach na działce numer ewidencyjny 272 zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie w celu przygotowania ww. oferty cenowej.
Zobowiązuję(-my) się do powstrzymywania od wszelkiej działalności sprzecznej z interesami firmy REH4MAT
Sławomir Wroński (oznaczony dalej jako REH4MAT) a w szczególności zobowiązuję(-my) się:
1.

2.

3.

do zachowania w ścisłej poufności wszelkich informacje udostępnionych przez REH4MAT w toku lub w
związku
z wyżej wymienionym postępowaniem ofertowym o przygotowanie oferty cenowej na roboty
budowlane,
w szczególności jego wizerunek i danych technicznych, które nie zostały przez REH4MAT ujawnione
publicznie („Informacje Poufne”);
do wykorzystywania wszelkich Informacji Poufnych wyłącznie w celach wynikających wprost z potrzeby
złożenia oferty, jedynie w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia wyżej wymienionego postępowania
ofertowego;
do nie przekazywania ani nie ujawniania Informacji Poufnych oraz ich źródła osobom trzecim, bez
każdorazowej uprzedniej zgody REH4MAT wyrażonej na piśmie.

Dodatkowo zobowiązujemy się:
1.

2.

3.

po złożeniu oferty cenowej o której mowa powyżej do bezzwłocznego zwrotu REH4MAT wszelkich
udostępnionych materiałów zawierających Informacje Poufne oraz ich kopie, a także do usunięcia
Informacji Poufnych zapisanych na jakimkolwiek urządzeniu lub na jakimkolwiek nośniku służącym do
przechowywania danych, w sposób uniemożliwiający ich ponowne odtworzenie;
w przypadku każdorazowego naruszenia przeze mnie/ przez spółkę postanowień niniejszego
Oświadczenia, zapłacić na rzecz REH4MAT karę umowną w wysokości 50 000,00 zł (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa REH4MAT do
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

……………………………………………
Data, podpis osoby upoważnionej

