
 

OŚWIADCZENIE OFERENTA 

O ZACHOWANIU POUFNOŚCI INFORMACJI I DOKUMENTÓW W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM                                          

W POSTĘPOWANIU: 

na wymianę części sterującej  systemu automatyki kotła K3 typu 

WR-25  na nowe układy sterownikowe PLC oraz modyfikację blokad 

technologicznych na nadążne (numer sprawy: 28/TR/2018) 
 

DANE OFERENTA: 

Nazwa i adres w Oferenta:  ........................................................................................................................ 

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

tel.  .............................................................  fax   .....................................................................  

e-mail  ......................................................................................  

NIP  .............................................................  REGON  ...........................................................  

(dalej „Oferent"), 

Dotyczy Zapytania ofertowego na wymianę części sterującej  systemu automatyki kotła K3 typu WR-25  

na nowe układy sterownikowe PLC oraz modyfikację blokad technologicznych na nadążne (numer 

sprawy: 28/TR/2018) organizowanego przez MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. zwanego dalej 

„Zamawiającym”. 

 

       W celu sporządzenia i  złożenia oferty w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe numer sprawy: 

28/TR/2018, zwracamy się o przekazanie nam  kopii opracowania „KONCEPCJI MODERNIZACJI    

KOTŁA  WR-25  WRAZ Z   WARUNKAMI TECHNICZNYMI" oraz wszelkich niezbędnych informacji 

koniecznych do prawidłowego sporządzenia oferty. 

 

OFERENT OŚWIADCZA, ŻE: 

1. Zobowiązuje się do: 

a) Zachowania poufności wszelkich „Informacji poufnych” uzyskanych od Zamawiającego,                                 

w szczególności wynikających z opracowania „KONCEPCJA   MODERNIZACJI    KOTŁA    

WR-25    WRAZ   Z   WARUNKAMI TECHNICZNYMI", dbając o ich zachowanie w taki 

sposób, aby można było uniknąć ujawnienia ich stronom trzecim, 

Dla celów niniejszego postępowania przetargowego, "informacja poufna" oznacza 

informację techniczną i handlową, w tym, lecz nie wyłącznie, wszelkie dokumenty, 

rysunki, szkice lub projekty, opracowania, materiały, wzory, prototypy, które zostały 

ujawnione lub dostarczone  przez  Zamawiającego, Oferentowi, oraz taką 

informację, która w momencie jej ujawnienia lub dostarczenia jest uznana za poufną 

lub zastrzeżoną przez Zamawiającego. 

 

b) do zachowania należytej staranności, jak również nieujawniania Informacji otrzymanych od 

Zamawiającego stronom trzecim ani niewykorzystywania ich do żadnych innych celów, niż Cel 

wyszczególniony powyżej, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, 

c) do nieprzekazywania oraz nieujawniania treści dokumentów, o których mowa jakiejkolwiek 

osobie trzeciej bez wyraźnej, uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności, 

d) podjęcia wszelkich środków ostrożności dla zabezpieczenia powołanych dokumentów oraz ich 

treści przed dostępem osób niepowołanych, w tym wszelkich osób trzecich, w szczególności 

ograniczając dostęp do tych dokumentów pracownikom i współpracownikom Oferenta, którzy 

nie uczestniczą w sporządzaniu oferty Oferenta,  

e) do zawarcia z osobami, z którymi Oferent współpracuje celem przygotowania oferty, 

stosownych umów o zachowaniu poufności,  

 



2. Oferent ograniczy dostęp do Informacji otrzymanych od Zamawiającego, udzielając dostępu 

jedynie tym pracownikom, w przypadku których jest on niezbędny do osiągnięcia Celu, czyli 

przygotowania i złożenia oferty, oraz poinformuje takich pracowników o związanych z tym 

zobowiązaniach. 

 

3. Zobowiązania wymienione powyżej nie dotyczą informacji, które: 

a) Były znane Oferentowi przed ich ujawnieniem, co może potwierdzić za pomocą 

dokumentacji w postaci pisemnej; 

b) Zostały ujawnione Oferentowi przez stronę trzecią, która nie uzyskała ich od 

Zamawiającego w sposób pośredni lub bezpośredni, lub 

c) Zostały w sposób niezależny opracowane (np. przez personel, który nie miał dostępu 

do takich informacji lub w szczególnych okolicznościach, opisanych powyżej), przez 

Oferenta, co może potwierdzić za pomocą pisemnej dokumentacji. 

 

4. Oświadczamy, że jesteśmy świadomi, iż: 

-  dokumentacja wskazanego wyżej postępowania może być objęte, a opracowanie 

„KONCEPCJA   MODERNIZACJI    KOTŁA    WR-25    WRAZ   Z   WARUNKAMI 

TECHNICZNYMI" jest  objęta  - prawami autorskimi (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) i w szczególności w związku z powyższym 

zobowiązujemy się wykorzystywać wszelkie udostępnione nam w ramach powołanego 

postępowania przez Zamawiającego materiały jedynie w celu sporządzenia  i złożenia oferty                 

w tym postępowaniu oraz wykonywania umowy lub umów w sprawie zamówienia                                                  

z Zamawiającym, w razie zawarcia przez Zamawiającego takiej umowy z naszą firmą.  

 

5. Oferent może ujawniać Informacje otrzymane od Zamawiającego, jeżeli jest do tego 

zobowiązany na mocy rozporządzenia organów rządowych lub regulacyjnych, sądu lub 

obowiązujących przepisów prawnych, pod warunkiem, że Zamawiający zostanie bezzwłocznie 

poinformowany o takim rozporządzeniu na piśmie, co pozwoli mu na odpowiednie 

zareagowanie, oraz pod warunkiem że Oferent dołoży wszelkich starań, aby uzyskać 

zapewnienie o zachowaniu poufności takich Informacji. Informacje ujawniane w taki sposób 

muszą być oznaczone jako poufne. 

 

6. Niniejsze Oświadczenie wchodzi w życie po jego podpisaniu i przestanie obowiązywać po 

upływie pięciu (5) lat od jego podpisania lub w terminie określonym w umowie między 

Oferentem, a Zamawiającym, która zastąpi niniejsze oświadczenie. Niezależnie od 

powyższego, prawa i obowiązki wyszczególnione w niniejszym Oświadczeniu, nałożone na 

Oferenta, będą go obowiązywać w ciągu pięciu (5) lat, niezależnie od rozwiązania czy 

wygaśnięcia obowiązywania zobowiązania do zachowania poufności. 

 

7. Zamawiający może w dowolnym terminie zażądać na piśmie od Oferenta, zniszczenia lub 

zwrotu całości tych informacji lub ich nośników, jak również wszelkich kopii. Oferent ma 

obowiązek potwierdzenia zniszczenia lub zwrotu informacji oraz wszelkich kopii poprzez 

wysłanie pisemnego stosownego powiadomienia do Zamawiającego w ciągu czternastu (14) 

dni od otrzymania takiego żądania. 

 

---------------------------------------------- 

         Podpis i pieczątka firmowa 

 

 
. 


