
Załącznik nr 2

…………………………… ………..………, dnia ….... 2014 r.

pieczęć wykonawcy
Fabryka Broni – Łucznik Radom sp. z o.o.
ul. 1905 Roku 1/9
26-600 Radom

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
 (dla osób fizycznych)

Ja, niżej podpisany …………………………………………………………, zamieszkały: ul.

………………………………., ……… …………………, legitymujący się dowodem

osobistym seria/numer ………………………., wydanym przez: ……………………………,

PESEL: …………………………… , NIP ………………………,

(dla spółek handlowych)

My, niżej podpisani, działając w imieniu spółki ……………………………………………, 

z siedzibą w …………………………… (kod: ………), ul. ……………………… wpisanej 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w ………………………, ……… Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS

……………………, z kapitałem zakładowym w wysokości …………………………, 

NIP ………………………………, REGON …………………………, zwanej dalej: Spółką, 

tj.:

1. …………………………… - działająca/-y jako ………………………………..  oraz

2. …………………………… - działająca/-y jako ………………………………..,

oświadczam w imieniu własnym/ oświadczam/-y w imieniu reprezentowanej przez nas

Spółki, że:
1. wykazuję  /  wykazujemy  zainteresowanie  udziałem  w postępowaniu  konkursowym 

na  wybór  dostawców  wyposażenia  Stacji  Balistycznej  i  Strzelnicy  w  aparaturę  
i  urządzenia  do badań i  pomiarów balistycznych w nowej  siedzibie  Fabryki  Broni. 
Przy  ul.  J.  Olędzkiego/A.  Grobickiego  w  Radomiu  zlokalizowanego  na  terenie 
Tarnobrzeskiej  Specjalnej  Strefy  Ekonomicznej,  Podstrefa  Radom,  organizowanym 
przez  Fabrykę  Broni  Łucznik  –  Radom  sp.  o.o.  -  jako  Zamawiającego,  w  trybie 
negocjacyjnym,  w rozumieniu  art.  72  k.c.,  ustawy  z  dnia  23  kwietnia  1964  roku 
kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) – prowadzonym na skutek 
zapytań adresowanych do wybranego grona potencjalnych wykonawców,

2. przyjmuję/przyjmujemy do wiadomości  i  bezwarunkowo akceptuję/akceptujemy,  iż 
udostępniona w siedzibie Fabryki Broni Dokumentacja stanowi materiał poufny, który 
nie został i nie zostanie upubliczniony, a dostęp do niej jest limitowany,

3. przyjmuję/przyjmujemy do  wiadomości  i  akceptuję/akceptujemy,  że  Dokumentacja 
stanowi  tajemnicę  przedsiębiorstwa  Zamawiającego,  w  rozumieniu  art.  11  ust.  4 
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ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 
2003, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), podlegającą ochronie cywilnej i karnej,

4. przyjmuję/przyjmujemy do wiadomości i akceptuję/akceptujemy,  że przekazywanie, 
ujawnianie lub wykorzystywanie Dokumentacji dla celów innych niż udział w ww. 
negocjacjach jest zabronione, 

5. przyjmę / przyjmujemy do wiadomości, akceptuję / akceptujemy oraz oświadczam / 
oświadczamy,  iż  naruszenie  przeze mnie /  przez nas lub przez podmioty,  za które 
jestem  /jesteśmy  zobowiązani  na  mocy  niniejszego  Oświadczenia  obowiązku 
zachowania poufności sporządzonej dokumentacji, uprawniać będzie Zamawiającego 
lub odpowiednie służby do podjęcia odpowiednich kroków prawnych, co nie wyłącza 
ani nie ogranicza możliwości dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do 
pełnej wysokości poniesionej szkody,

6. przyjmę /  przyjmujemy do wiadomości,  akceptuję  /  akceptujemy oraz oświadczam 
/oświadczamy,  że zobowiązanie  do zachowania poufności przewidziane niniejszym 
Oświadczeniem obowiązuje bezterminowo,

7. akceptuję /  akceptujemy i  zobowiązuję się /  zobowiązujemy się bezwarunkowo,  iż 
niniejsze Oświadczenie nie może zostać odwołane, cofnięte, uchylone lub zmienione 
bez wyraźnej, pisemnej zgody Zamawiającego,

    w imieniu Wykonawcy:

………………………………


