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Oświadczenie o zachowaniu poufności

................................................
................................................
(nazwa i adres siedziby Oferenta)

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Oświadczamy i zobowiązujemy się, że wszelkie informacje i materiały uzyskane przez nas od Maspex-GMW
Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Wadowicach („Zamawiający”), w tym w szczególności: „Specyfikacja Surowca Mleko w
proszku pełne”, Procedura „Akceptacja surowca materiałów do produkcji” („Dokumenty”), traktowane będą jako
tajemnice przedsiębiorstwa Zamawiającego i zachowane przez nas w poufności wobec osób trzecich pod rygorem
ponoszenia przez nas odpowiedzialności odszkodowawczej względem Zamawiającego. Zobowiązujemy się do
wykorzystywania ww. informacji i materiałów, w tym zwłaszcza Dokumentów, wyłącznie w celu i w zakresie
niezbędnym do przygotowania i złożenia oferty w ramach zapytania ofertowego na udzielenie zamówienia pn.
„Dostawa
surowca – Mleko w proszku pełne, do prowadzenia badań przemysłowych” (ozn. sprawy:
WAD/DRAZ/7/2019/ZP), a w przypadku zawarcia umowy o wykonanie ww. zamówienie, wyłączeniu w celu i w
zakresie niezbędnym do jej prawidłowego wykonania.
Jednocześnie przyjmujemy do wiadomości, że ujawnienie przez nas posiadanych informacji, danych lub
materiałów oraz Dokumentów i informacji w nich zawartych wbrew postanowieniom niniejszego oświadczenia
stanowi naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, które zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późniejszymi zmianami) pociąga za sobą odpowiedzialność karną
oraz że udostępnianie ich innym podmiotom (w tym potencjalnym wykonawcom, podwykonawcom, kontrahentom
itp.) może nastąpić tylko za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
W przypadku niezłożenia oferty przez Oferenta w postępowaniu, o którym mowa w niniejszym oświadczeniu,
jak również w razie niepodjęcia przez niego współpracy z Zamawiającym, w szczególności w związku z niewybraniem
jego oferty przez Zamawiającego lub jej odrzucenia, zobowiązujemy się do zniszczenia uzyskanych od Zamawiającego
Dokumentów, jak również wszelkich innych otrzymanych od niego materiałów i informacji.
Oferent odpowiada za zachowanie w tajemnicy informacji, materiałów i Dokumentów, o których mowa
w niniejszym oświadczeniu, przez swoich pracowników oraz inne osoby z nim współpracujące.
Niniejsze oświadczenie obowiązuje od daty podpisania.
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