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Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego  

  – budowa Centrum Badawczo Rozwojowego WSOP 

 

 

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

 

Niniejsze oświadczenie jest składane w związku z zamiarem złożenia na rzecz W.S.O.P. Sp. z 

o.o. oferty na budowę budynku Centrum Badawczo Rozwojowego o łącznej pow. całkowitej 

1.988,96m
2
 w ramach realizacji projektu nr POIR.02.01.00-00-0204/15 pt.: „Wzrost 

konkurencyjności Firmy W.S.O.P. Sp. z o.o. poprzez uruchomienie Centrum Badawczo 

Rozwojowego”, przewidzianego do dofinansowania ze środków POIR w ramach konkursu nr 

2.1/1/2015, Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, oś 

priorytetowa „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności 

B+R+I”, zwanego dalej „Projektem”. 

Przyjmuję do wiadomości, że Projekt Budowlany, decyzja o zatwierdzeniu projektu 

budowlanego i pozwoleniu na budowę oraz przedmiary robót budowlanych i instalacyjnych 

zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa W.S.O.P. Sp. z o.o. w 

Gliwicach, zwane dalej „informacjami”. 

Zobowiązuję się  

1) wykorzystać informacje wyłącznie w celu przygotowania i złożenia oferty, 

2) zachować informacje w poufności,  

3) zabezpieczyć informacje przed dostępem osób nieuprawnionych, nie ujawniać, nie 

przekazywać ani nie wykorzystywać informacji w interesie własnym lub osoby 

trzeciej; informacje mogą być ujawnione wyłącznie osobom, które potrzebują do nich 

dostępu w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

4) informować każdego, komu informacja jest ujawniana, że jest ona objęta obowiązkiem 

zachowania poufności i stanowi tajemnicą przedsiębiorstwa W.S.O.P. Sp. z o.o., 

a także uzyskiwać od tych osób zobowiązanie do zachowania informacji w poufności 

na zasadach takich samych, jakie wynikają z niniejszej oświadczenia,   

5) przechowywać nośniki zawierające informacje (np.: dokumenty, komputery, pliki 

elektroniczne lub inne materiały) w bezpiecznym miejscu, nie reprodukować ich i nie 

kopiować, 

6) zniszczyć kopie otrzymanych dokumentów oraz usunąć wszelkie informacje z 

wszystkich nośników w terminie 3 dni roboczych od upływy terminu do składania 
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ofert (jeśli oferta nie zostanie złożona) lub w terminie 3 dni roboczych od daty 

podpisania umowy z wybranym przez W.S.O.P. Sp. z o.o. oferentem. 


