Załącznik Nr 2
_____________________________
(pieczęć oferenta)

Miejskie Inwestycje Sp. z o.o.
ul. Legionów 122D lok. 114
26-110, Skarżysko – Kamienna

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
(dalej „Oświadczenie”)
W nawiązaniu do Zapytania Ofertowego dotyczącego prowadzonego
postępowania pn. "Przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego
Spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. za rok obrotowy 2021, 2022 i 2023"
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(Nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy)

niniejszym oświadczam/-y, że:
1. Zobowiązuję/-emy się do zachowania w poufności wszelkich informacji
udostępnionych przez Zamawiającego w toku lub w związku z wyżej
wymienionym Postępowaniem, które nie zostały przez Zamawiającego
ujawnione publicznie („Informacje Poufne”);
2. Zobowiązuję/-emy się wykorzystać wszelkie Informacje Poufne wyłącznie
w celach wynikających z potrzeby złożenia oferty i udziału w etapach
Postępowania, jedynie w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia wyżej
wymienionego Postępowania;
3. Zobowiązuję/-emy się nie przekazywać ani nie ujawniać tak Informacji
Poufnych, jak i ich źródła osobom trzecim, bez każdorazowej uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego, z wyjątkiem swoich pracowników
i współpracowników zaangażowanych w przygotowanie i złożenie oferty,
jedynie w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia wyżej wymienionego
Postępowania, ponosząc odpowiedzialność za wszelkie naruszenia
obowiązków wynikających z niniejszego Oświadczenia przez wyżej wymienione
osoby;
4. Zobowiązuję/-emy
się
poinformować
niezwłocznie
Zamawiającego
w przypadku, gdy, powezmę/poweźmiemy wiadomość lub podejrzenie
naruszenia któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszego
oświadczenia;
5. Zobowiązuję/-emy się po zakończeniu lub zaprzestaniu realizacji celu, w którym
Informacje Poufne mogły by zostać ujawnione, jak i na każde żądanie
Zamawiającego, bezzwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie materiały
udostępnione przez Zamawiającego, zawierające Informacje Poufne oraz
wszystkie ich kopie oraz zniszczyć lub usunąć wszelkie Informacje Poufne
zapisane w jakimkolwiek urządzeniu lub na nośniku służącym do
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przechowywania danych w sposób uniemożliwiający ich ponowne
odtworzenia;
6. Zobowiązuję/-emy się, iż w przypadku każdorazowego naruszenia postanowień
niniejszego Oświadczenia, zapłacę/-cimy Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 30.000,00 (trzydzieści tysięcy złotych) za każdy wykazany
przypadek naruszenia. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa
Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
___________________
(Miejscowość i data)

___________________________________________
(Podpis osoby/osób umocowanych po stronie Wykonawcy)
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