................................................
................................................
................................................

............................., dnia ........................

(nazwa i adres siedziby Oferenta)
(imię i nazwisko, adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Ja, niżej podpisany .................................................................................................. zamieszkały
w ................................................................................., legitymujący się dowodem osobistym nr
..........................................., będący pracownikiem firmy ........................................................................,
nOiniejszym oświadczamy i zobowiązujemyę się, że, wszelkie informacje i materiały uzyskane przez
nasze mnie w ramach mojej współpracy z firmąod Tymbark - MWS Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w
Tymbarku („Zamawiający”), w tym Oddział w Olsztynku
w szczególności rysunek magazynu
Zamawiającego w Olsztynku wraz z wymiarami linii produkcyjnej i urządzeń („Rysunek”), wykonane
w dniu 28 lipca 2017 r zdjęcia traktowane będą przeze mnie jako tajemnice przedsiębiorstwa
Zamawiającego i zachowane przez mnie nas w poufności wobec osób trzecich pod rygorem
ponoszenia przez nas e mnie odpowiedzialności odszkodowawczej względem SpółkiZamawiającego.
Zobowiązujemyę się do wykorzystywania ww.ich informacji i materiałów, w tym zwłaszcza Rysunku,
wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przygotowania i złożenia oferty na udzielenie
zamówienia na realizację projektu Zamawiającego p.n. „Dostawa, montaż i uruchomienie
automatycznego systemu transportu z hali produkcyjnej do magazynu wysokiego składania” (ozn.
sprawy: 1/1.2.1/2017).
fotoreprtażu promocji gospodarczej Warmii i Mazur na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego.
Jednocześnie przyjmujemyę do wiadomości, że ujawnienie przeze nasmnie posiadanych informacji,
danych lub materiałów oraz Rysunkuitp. 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 wykonanych zdjęćich innym
podmiotom (w tym potencjalnym wykonawcom, podwykonawcom, kontrahentom kosztorysantom itp.)
może nastąpić tylko za uprzednią pisemną zgodą
ich autora (możliwą do uzyskania także za pośrednictwem inwestora).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 uzyskanego od Zamawiającego Rysunku, jak również wszelkich
innych otrzymanych od niego materiałów i informacji.

Oferent odpowiada za zachowanie w tajemnicy informacji i materiałów, o których mowa w niniejszym
oświadczeniu, przez swoich pracowników oraz inne osoby z nim współpracujące.

Niniejsze oświadczenie obowiązuje od daty podpisania.

...............................
Miejsce i data

............................................
data i czytelny podpis

.............................................................................
(Podpis osoby uprawnionej lub osób
uprawnionych do reprezentowania
Oferenta w dokumentach rejestrowych
lub we właściwym upoważnieniu)

