Załącznik Nr 5 do Zapytania Ofertowego
Postępowanie nr POL-MET/B+R/2/2017

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
Ja …………….............................................................................................................................................
(imię i nazwisko, adres zamieszkania, NIP)
działający w imieniu
własnym/firmy/osoby fizycznej ............................................................................................................
(zaznaczyć prawidłowe, wpisać NIP firmy lub osoby fizycznej jeśli działa się w ich imieniu – w tej
sytuacji należy okazać ważne pełnomocnictwo i przedłożyć jego odpis)
w związku z zamiarem przejrzenia materiałów w ramach postępowania ofertowego o sygnaturze
POL-MET/B+R/2/2017, prowadzonym przez F.P.H.U. Pol-Met Kazimierz Kaszowski ul. Kraśnik 2, 32040 Wrząsowice (Zamawiający), oświadczam, że:
1. Potraktuje wszystkie materiały udostępnione mi przez Zamawiającego jako informacje poufne.
2. Zobowiązuje się nie wykorzystywać informacji poufnych w jakimkolwiek innym celu niż
zaznajomienie się z Przedmiotem Zamówienia i ewentualnie złożenie oferty w ramach
prowadzonego postępowania ofertowego, w szczególności zobowiązuje się nie wykorzystywać tych
informacji poufnych do uzyskania jakichkolwiek korzyści materialnych, oraz zobowiązuje się do
należytego zabezpieczenia ich przed dostępem podmiotów nieuprawnionych.
3. Za podmioty nieuprawnione należy uznać wszystkie osoby fizyczne i prawne, z wyjątkiem
członków organów spółki i pracowników reprezentowanej przeze mnie firmy, lub osoby w której
imieniu zaznajamiam się z materiałami.
4. Zobowiązuję się do zabezpieczenia informacji poufnych przed dostępem do nich przez osoby
nieuprawnione oraz do korzystania z tych informacji z najwyższą starannością wymaganą przy
zabezpieczeniu tego typu informacji, zarówno pod względem fizycznym, jak i techniczno –
informatycznym, ażeby nie dopuścić do utraty kontroli (w szczególności rozpowszechnienia,
uzyskania dostępu przez kogokolwiek) nad informacjami poufnymi.
5. Zobowiązuję się do tego, aby każda osoba, która będzie miała wgląd do informacji poufnych,
zostanie poinformowana o zakresie Oświadczenia i będzie przestrzegała rygorów i obowiązków,
jakie z Oświadczenia wypływają.
6. Zobowiązuję się do dokonania zniszczenia informacji poufnych, niezależnie od formy, w której
informacje te zostały przekazane, po upływie terminu składania ofert.
7. Przyjmuje do wiadomości, że ponoszę pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za szkodę
wywołaną ujawnieniem informacji poufnych, w szczególności wynikłą z przekazania lub
udostępnienia ich osobom nieuprawnionym, lub używania ich w celach niezgodnych z niniejszym
oświadczeniem.

…………….…………………………………….………………………
(czytelny podpis)

