Załącznik nr 5 – Zobowiązanie do zachowania poufności w odniesieniu do informacji przedstawionych
w Dokumentacji projektowej
………………………….
(data, miejsce)
…….………………………………………..
(pieczęć Oferenta)
Do
FollowUp Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 5
20-484 Lublin
NIP: 6762441467
Tel. 888 211 158
e-mail: info@followup.pl
Zobowiązanie do zachowania poufności w związku z udziałem w postępowaniu ofertowym z dnia
.......................... ogłoszonym przez FollowUp Sp. z o.o., ul. ul. Inżynierska 5, 20-484 Lublin,
NIP:, 6762441467 jako Oferent

ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta)

Działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………………
(dane Wykonawcy – pełna nazwa i adres firmy)

Oferent zobowiązuje się niniejszym do zachowania uzyskanych dokumentów i informacji w poufności, na
zasadach określonych poniżej:
1.

Oferent przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż z zamiarem złożenia oferty cenowej
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ....................r. ma dostęp do informacji, które nie są
powszechnie dostępne publicznie, a które dotyczą przedsiębiorstwa Zamawiającego i mają dla niego
wartość gospodarczą stanowiąc Tajemnice Przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz.U. 2003, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.),
zwaną dalej Tajemnicą Przedsiębiorstwa.
1. Oferent przyjmuje do wiadomości, iż Tajemnicą Przedsiębiorstwa objęte są wszelkie dotyczące
przedsiębiorstwa Zamawiającego informacje zawarte w przekazanej dokumentacji projektowej,
udostępnionej Oferentowi w momencie złożenia niniejszego Zobowiązania.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji stanowiących Tajemnicę
Przedsiębiorstwa, tj. zobowiązuje się w szczególności do ich nie ujawniania, nie wykorzystywania oraz
do ich nie przekazywania – komukolwiek i w jakikolwiek sposób – bez wyraźniej zgody Zamawiającego.
Obowiązek ten ciąży na Oferencie bez względu na formę i sposób uzyskania przez niego informacji
objętych Tajemnicą Przedsiębiorstwa oraz niezależnie od ich źródła.
3.

Wykonawca, w ramach wskazanego w ust. 3 obowiązku zachowania poufności zobowiązuje się także
do zabezpieczenia posiadanych przez siebie informacji stanowiących Tajemnicę Przedsiębiorstwa
przed utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz jakimkolwiek dostępem osób
nieupoważnionych, informowania osób trzecich, które zyskują dostęp do takich informacji o ich
poufnym charakterze i odpowiedzialności zw. z naruszeniem Tajemnicy Przedsiębiorstwa oraz do

4.
5.

przechowywania wszelkich nośników, na których zostały utrwalone także w sposób uniemożliwiający
dostęp do tych danych osobom nieuprawnionym.
Informacje poufne mogą być wykorzystywane przez Oferenta jedynie w celu złożenia w odpowiedzi na
zapytanie ofertowe z dnia 27.02.2019 r. oferty cenowej.
W razie naruszenia przez Wykonawcę Tajemnicy Przedsiębiorstwa Zamawiający będzie uprawniony do
żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 100 000, 00 (słownie: sto tysięcy) złotych.
W przypadku, gdy szkoda powstała w wyniku naruszania Tajemnicy Przedsiębiorstwa przewyższać
będzie kwotę ww. kary umownej Wykonawca ponosi odpowiedzialność ponad zastrzeżoną karę
umowną do pełnej wysokości tej szkody.

….............................................
podpis Oferenta

Proszę o przesłanie dostępu do pełnej dokumentacji projektowej na adres e-mail
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

….............................................
podpis Oferenta

