
  

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach  

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
 

Załącznik nr 1 do SOZ 
 
      ………................................... 
      pieczęć firmowa oferenta 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Przystępując do konkursu ofert na 

zakup czasu antenowego w telewizji i radiu oraz zapewnienie emisji spotów reklamowych dla kampanii 
społecznej promującej kształtowanie bezpiecznych zachowań wśród uczestników ruchu drogowego  

 

1. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż wszelkie materiały i informacje, zwane dalej 

„Informacjami Poufnymi”, udostępniane przez Zamawiającego stanowią tajemnicę 

Zamawiającego, chyba że są powszechnie dostępne lub zostały podane do publicznej wiadomości 

w trybie nie powodującym naruszenia niniejszej klauzuli.  

2. Zobowiązuję się do zachowania całkowitej poufności Informacji Poufnych oraz do 

wykorzystywania ich wyłącznie w celu przygotowania oferty dla Zamawiającego , oraz, że nie będą 

one wykorzystywane w żadnym innym celu, a w szczególności w celu sprzecznym z interesem 

Zamawiającego oraz że nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 

3. Zobowiązuję się do zabezpieczenia Informacji Poufnych przed dostępem do nich przez osoby 

nieuprawnione oraz do korzystania z tych informacji z najwyższą starannością wymaganą przy 

zabezpieczeniu tego typu informacji, zarówno pod względem fizycznym, jak i techniczno-

informatycznym, ażeby nie dopuścić do utraty kontroli (w szczególności rozpowszechnienia, 

uzyskania dostępu przez osoby trzecie) nad Informacjami Poufnymi. 

4. Zobowiązuję się do tego, aby każda osoba, która będzie miała wgląd do Informacji Poufnych, 

została poinformowana o zakresie Oświadczenia i obowiązkach, jakie z Oświadczenia wypływają, 

oraz że za naruszenia (umyślne/nieumyślne, pośrednie/bezpośrednie) obowiązku zachowania 

poufności przez te osoby, odpowiadam jak za własne.  

5. Zobowiązuję się do dokonania zniszczenia Informacji Poufnych, niezależnie od formy, w której 

informacje te zostały przekazane, po upływie terminu składania ofert , w przypadku nie wybrania 

mojej oferty. 

6. W przypadku naruszenia (umyślnego/nieumyślnego, pośredniego/bezpośredniego) obowiązku 

zachowania poufności, o którym mowa w Oświadczeniu,  przez osobę uprawnioną do 

reprezentowania oferenta lub osoby, o których mowa w ust. 4 - Zamawiający ma prawo do 

dochodzenia odszkodowania od oferenta na zasadach określonych we właściwych przepisach 

prawa. 
 
 
 
 

(miejscowość i data)  (podpis osoby uprawnionej  
do reprezentowania oferenta) 

 


