
 

Załącznik nr 9 do Zapytania nr 1/POPC.003/17 

OŚWIADCZENIE OFERENTA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

 

Niniejszym  …….…...............................................................................................................….. 

/wpisać nazwę Oferenta, siedzibę, KRS/ nr wpisu do ewidencji działalności 

gospodarczej, NIP, REGON/, 

zwany dalej Oferentem, oświadcza, iż zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji, 

materiałów i dokumentów dotyczących Voice-Net S.A. z/s w Rzeszowie, otrzymanych w związku z 

wzięciem udziału w przetargu prowadzonym przez Voice-Net S.A. w celu wyboru Wykonawcy, do 

realizacji zamówienia zaprojektowanie szerokopasmowej sieci teleinformatycznej zapewniającej 

mieszkańcom oraz instytucjom publicznym w wybranych miejscowościach na terenie powiatów 

Łańcuckiego, Rzeszowskiego i miasta Rzeszów możliwość korzystania z szerokopasmowych usług 

teleinformatycznych. Tajemnicą objęte są w szczególności informacje pisemne określone, jako poufne 

lub zastrzeżone, różnego rodzaju i o różnym charakterze informacje przekazane ustnie, pisemnie, lub 

w innej formie, a w szczególności stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503), jak 

również różnego rodzaju i o różnym charakterze informacje, w szczególności analizy, projekty, 

rysunki, plany, kopie, modele, wyceny, specyfikacje, dyskietki, dyski, taśmy wideo, pomysły, pojęcia, 

udostępnione aplikacje, systemy operacyjne i komputerowe, bazy danych, z wyłączeniem informacji, 

które są powszechnie znane.  

1. Ponadto Oferent oświadcza, iż nie będzie także: udostępniać informacji do wiadomości osobom 

nieuprawnionym, przenosić informacji jakąkolwiek drogą na rzecz osób trzecich, czerpać 

korzyści z informacji oraz oferować do zbycia informacji objętych tajemnicą. 

2. W wypadku zakończenia, z jakiejkolwiek przyczyny, udziału w konkursie ofert, Oferent 

zobowiązuje się, na żądanie Voice-Net S.A., do natychmiastowego zwrotu wszelkich materiałów 

i dokumentów, jakie znajdą się w posiadaniu Oferenta i jakie Oferent otrzyma uczestnicząc w 

konkursie ofert. Jednocześnie Oferent przyjmuje obowiązek zachowania w ścisłej tajemnicy 

wszelkich informacji bez względu na ich formę przez cały okres udziału Oferenta w konkursie 

ofert, jak również w okresie jednego roku po zakończeniu udziału w konkursie ofert. Za 

naruszenie zobowiązania nie będzie uważane ujawnienie informacji, jeżeli obowiązek ich 

ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądu lub 

innego organu administracji.  

3. W przypadku nie dochowania przez Oferenta zobowiązań wynikających z niniejszego 

Oświadczenia, Voice-Net S.A. ma prawo obciążyć Oferenta karą umowną w wysokości 

100.000,00 PLN (sto tysięcy zł) za każdy przypadek naruszenia. 

4. W przypadku, gdy zastrzeżona w pkt. 3 kara nie pokryje poniesionej przez Voice-Net S.A. 

szkody, Voice-Net S.A. będzie przysługiwało prawo do dochodzenia od Oferenta odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

       Rzeszów, dnia ……………………….. 2017 roku. 

      

 ………………………………………………………….. 

/czytelny podpis osoby/osób upoważnionych  

do zaciągania zobowiązań na rzecz Oferenta/ 

     

Wiceprezes Zarządu  

           Voice Net S.A. 

 


