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załqcznik nr 3 do zapytdnid ofertowego nr 02/2079

NażWa, adres, NlP {pieazęć firmowa}:

Polska Korporacja B€cyklin8U

spó]każo,o WLUblin]e
Ul, Meta !rsicżna 15c, 20 234 Lublin

NlP:9462513135

OŚW|ADCZENlE

O ZACHOWANlU POUFNOŚCI

W zw]ązku ż prowadżoną przez Polską Korporację Recyk ingu sp, ż o,o, W Lub inie,
procedurą ofertową (zapytanie ofertowe nr 02/2a79) , (Zamawiający), dotycżącą dostawy oraz
montażu ]nstalacji technologicznej W celu Wdrożenia nowej technolog]i W pro]ekcie
pt,,,Nowa technolo8ia d€strukcji iodzyskiwania re-surowcóW ż zużytych urządzeń chłodni.zych,
( W tym frakcji pou|iretanowYch jako surowca do wytwarzania ,,Eko-sorbentu olejowe8o") oraż

Wykorzystania odżyskanego gazu jako surowca enel8etycźnego W procesie koBeneracji- oraź układ

instalacji do stosowania tego sposobu", który będzle ubiegał się o dofinansowanie W ramach
Programu operacyjnego lnteligentny Rozwój na lata 2014-2020; w 16mach poddziaiania 3,2.1 Po ]R
Badania na rynek oraż 3,2,2 Po R Kredyt na jnnowac]e techno ogiczne, (nr naborui PolR,03,02,02
lŁ04_00_N51/18),

N

lP:

ZWażywszy iź, W celu umożllWienia złożenia przeż ofe.enta oferty oraż realizacji prac kon]ecznejest
żapoznan]e się prżez niego Z dokumentem,,specńkacja szcze8ółowa przedmiotu zamówienia",
(tóry -na c|ż,JklPJ poJl-V, oferent oświadcza źe:

1)

zobowiązuje się do żachowania W ścisłejpoufnościWsze]kich informacji żawartYch W
Załączniku nr 1 ,,specyfikacja szcze8ólowa przedmiotu 2amóW]enia" udostępn]onych prżeż
Zamawiającego W toku ub W związku ż Wyżej Wyrnienioną procedurą, które nie żostały prżez
ZarnaWiającego ujaWnione pub icznie; tj, W szczególności Wsżelkich informacji o charakterże

technic2nym, techno ogicżnym, praWnym, handloWym lub organiżacyjnYm, jak róWnieź
informacjiodnosżących się do strateg]i, persone u, spraw finansowych ub przysżlych planóW
perspektyĘ ub ]nnych ]nformacji posiadających Wartośćgospodarczą stanow]ącą tajemnlce
przedsiębiorstwa W rożumieniu prżede Wszystkim Ustawy o żWalcżan]u
ko n ku re n cji_

2)
3)
4)

s)

zobowiązuje się WYkorzystywać Wszelkie lnformacje PoUfne Wyłącżnie W celach Wynikających

Wprost ż potrzebY żłoŹeniaofeńy W ramach nin]ejszej procedury, jedyn]e W żakresje
ńiezbędnym do rozstrzY8nięcia Wyżej Wymie nionej procedury;
Przeż ujaWnienie lnformacji Poufnych na]eży rozumieć 2achowanie będące działaniem albo
zaniechaniem, W tvm także polegającym na niedołożeniu najwyżsżej starannoŚci W celu
żachowania poufnoŚci lnformacj] Poufnych,
zobowiązuje 5ię nie przekazywać ani nie Ujawniać t6k ]nformacji Poufnych jak j ich źródła
o5obom trzecim, bez każdorażowej uprżedniej pisemnej zgody ZamaW]ającego;
żabowiązuje się nie Wykorzystywać otrzymanych lnformacji Poufnych na użytek Własny i
użr,tek jakichkolWiek podmiotóW trżecich oraz nie dokonywać czvnóW o charakterze
nieuczciwej końkurencji, W myś]U§tawy o zwacżaniu nieuczciwej konkurencjl ż dnia 16
kwietnia 1993 r (Dz,U. 2018, poz. 419 t.j, ze żm,)

6) W

przypadku jakichkolwiek Wątpliwości oferenta, cży dane informacja może żostać
udostępniona, żobow]ązany je5t do przeprowadżenia konsu]tacj] z ZamaWiającYm i uzyskać
pisemne ośWjadczenie,

7) o

każdorażowym udostępnieniu informacji podm]otowi trżec emu, of€rent

pow]adomi

ZamaWiaiącego,

8)

Na żądanie Zamaw]ającego oferent przekaże mu ]istę osób i podmiotów, Wraz z ich danvmi

teleadresowymi, którym udostępnił ]nformac]'e Poufne,

9)

żobowiązuje się poinformowźć niezwłocznie Zamawiającego W przypadku, gdy powezmie
Wiadomośćub podejrżenie naruszen]a któregoko Wiek że swoich 20bowiążań Wynikających z

ninle]5zego ośWiadcżenia;
10) zobowiązuje się po żakońcżeniu lUb zaprzestaniU realizacji celu, W którym lnformacje Poufne

żostały ujaWnione, jak i na kaźde żądania Zamawiającego, bezzwłocznie żwroc c
ZamaW]ającemLl Wszelkie materiaiy udostępnione przez Zamaw|ającego, żaW erające
ln{orrnacje Poufne oraż Wszystkie ich kopie oraż zniszczyć lub usunąć Wsżelkie lnformacje
Poufne zapisane W jakimkolwiek Urżądzeniu lub na jakimkoWiek nośniku służącvmdo
przechowywania danych,

11) ,,ooowlą/Uie

sie

iż W

spośób Un]emoż iwiający ich ponowne odtwo.zenie;
plżypddkJ \a/ool"/oWego -3.J5ze'rid pru e7.,,,,
W

,.... IN3zwa oferenta] postanowień niniejsżego ośWiadczenia, zapłacić

na rzecz zamaw]ające8o karę umowną w WysokoŚci 50 000 (słownie: pięĆdżiesiąt tysięcy
ziotych) ża kazdy prżypadek naruszenia, Zapiata kary umownej nie Wyłącza prawa
ZamaWiające8o do dochodżenia odsżkodowania na za5adach ogólnych;

12) zapłata kary urnownej nastąpi W terminie

7 dni od otrżymania WeżWania na

rachunek

Wskazany W Wezwaniu,

obowiązek zapłaty kary umoWnej powstaje róWn]eż W sytuacji ujawnienia nformacji
PoUfnych przez osoby, którym oferent udostępn]ł lnformacje Poufne,
14) Nadto Wykonawca odpowiada sol]darnie wraz z osobami, którym Wykonawca udostępnił
Informacje Poufne za §żkodę Wyrządzoną żamawiającemu Wskutek ujawnien]a przeż n]ch
13)

lnformacji

PoUf nYch

osobom trżecim,

15) Wskazuje następujący adres e-mai :
,......,..,,,,,, , .... - .,,,,,,,,,. jako adres
prżesłania
do
Załącznika nr 1 ,,specyfikacja sżcżegółowa przedmiotu żamóWienja",
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