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Załącznik nr 6 

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

Do zapytania ofertowego nr 24/2021 dotyczącego zakupu  

Zbiornika / wanny procesowej z tworzywa wg dokumentacji technicznej 

 

data i miejscowość: ………………………………………………………………………r. 

 

Dane Oferenta: 

Nazwa firmy:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

z siedzibą w………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

KRS: ……………………………………………………… 

REGON …………………………………………………… 

NIP …………………………………………………………… 

reprezentowana przez: 

……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dane Zamawiającego: 

PFTechnology spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z  siedzibą w 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 96 

KRS: 0000588653,  

REGON: 363089830,  

NIP: 782-259-77-08 

reprezentowanym przez: 

1. Paweł Jamski – Prezes Zarządu; 

2. Paweł Zielonka – Wiceprezes Zarządu lub  

3. Jerzy Przydatek – Członek Zarządu 

  

KLAUZULA POUFNOŚCI 

1. Oferent przyjmuje do wiadomości i godzi się na to, iż wszelkie informacje przekazane mu przez 

PFTechnology Sp. z o.o. w celu stworzenia oferty do zapytania ofertowego nr  24/2021 na zakup 

zbiornika/wanny procesowej z tworzywa wg dokumentacji technicznej są informacjami stanowiącymi 

tajemnicę PFTechnology. Dotyczy to w szczególności dokumentacji technicznej w postaci rysunków, 

która zostanie przesłana do Oferenta. 

2. Oferent deklaruje, iż ww. informacje będzie utrzymywał w ścisłej tajemnicy i nie ujawni ich 

jakimkolwiek osobom trzecim poza swoimi pracownikami. 

3. Oferent zapewnia przy tym, że odbierze od osób, o których mowa wyżej, pisemne zobowiązanie do 

zachowania w poufności na warunkach przewidzianych niniejszym dokumentem. Oferent, na podstawie 
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art. 391 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 

z późniejszymi zmianami) (dalej: „Kodeks cywilny”), gwarantuje zachowanie w poufności ww. 

informacji przez swoich pracowników. 

4. Oferent zapewnia, że uzyskane informacje nie zostaną wykorzystane do jakiegokolwiek innego celu, niż 

przygotowanie oferty i realizacji Zamówienia w ramach opisanej wyżej dostawy. 

5. Oferent przyjmuje do wiadomości i godzi się na to, że przekazane informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa PFTechnology sp. z o.o. w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 419 z późniejszymi zmianami), której 

przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie stanowi, w myśl tej ustawy, czyn nieuczciwej konkurencji. 

6. Wszystkie spory dotyczące interpretacji lub realizacji niniejszego zobowiązania będą rozpatrywane 

zgodnie z prawem polskim, przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę PFTechnology Sp. z 

o.o.  

7. Niniejsze zobowiązanie jest nieograniczone w czasie. 

 

 

PODPIS(Y) osób reprezentujących Oferenta: 

 

 

 

 

Adres e-mail na który należy przesłać dokumentację projektową:…………………………………………………… 


