
 

ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI 

  

Podpisane dnia ………………………... r. w ………………………………………….. 

Niniejszy,  Ja niżej podpisany ………………………….………………………, prowadzący działalność gospodarczą pod 
firmą ……………………………………………………………………..,  z siedzibą w ……………………………………….., 
NIP …………………………………………., REGON ………………………………………… ..  
zwany dalej „Zobowiązanym”, składam następujące zobowiązanie: 

lub 

………………………………………………. z siedzibą w ………………………….., przy  ul. ………………………………, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. …………………………………………., 
pod nr KRS: ………………………………., posługującą się numerem identyfikacji podatkowej NIP: ………………………… 
i numerem statystycznym REGON: ………………………………………… 
reprezentowaną przez ………………………………………………., zwaną dalej  „Zobowiązanym”, składam następujące 
zobowiązanie: 

 

1. Niniejsze zobowiązanie do zachowania poufności jest podstawą do przekazania Zobowiązanemu jakichkolwiek 
informacji dotyczących Spółki GIGA Sp. z o.o., ul. Cieślewskich 35 K, 03-017 Warszawa (zwanej dalej 
„Ujawniającą”) oraz dokumentacji technicznej, służących do przygotowania oferty dotyczącej zapytania ofertowego – 
Budowa hali montażowej z częścią biurowo – socjalną o pow. użytkowej 3 800,54 m2. 

2. Dla celów niniejszego zobowiązania do zachowania poufności informacje poufne o Ujawniającej i dokumentacji 
technicznej (dalej „Informacje Poufne”) oznaczają wszelkie informacje i dane dotyczące Ujawniającej i dokumentacji 
technicznej uzyskane w jakikolwiek sposób przez Zobowiązanego od Ujawniającej, jej pracowników lub 
współpracowników, które to informacje będą traktowane jako poufne.  

3. Zobowiązany jest upoważniony i zobowiązuje się niniejszym do wykorzystania otrzymanych Informacji Poufnych od 
Ujawniającej wyłączenie w celu przygotowania przez Zobowiązanego oferty dotyczącej zapytanie ofertowego.  

4. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek przekazywania, ujawniania, udostępnianie, wykorzystywanie, zbywanie albo 
oferowanie zbycia Informacji Poufnych osobom trzecim, jak również kontaktowanie się z Inwestorem i autorem 
dokumentacji technicznej. 

5. Zobowiązany ponosi pełną odpowiedzialność za ujawnienie Informacji Poufnych dotyczących Ujawniającej. 
6. Zobowiązanie Zobowiązanego do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych Ujawniającej nie dotyczy informacji, 

które: 
a) zostały podane do publicznej wiadomości przez Ujawniającą, 
b) których obowiązek podania do publicznej wiadomości wynika z przepisów prawa, 
c) musze być przekazane lub ujawnione na podstawie decyzji kompetentnego organu, 
d) są znane Zobowiązanemu z innych źródeł, chyba że podmiot, który tych informacji udzielił Zobowiązanemu, był 

lub jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie tychże informacji, a Zobowiązany miał wiedzę o 
takim zobowiązaniu, 

e) mogą być ujawnione na podstawie pisemnej zgody Ujawniającej na ich ujawnienie. 
7. Niniejsze Zobowiązanie do zachowania poufności nie jest ograniczone w czasie i obowiązuje od dnia podpisania 

przedmiotowego dokumentu.  
8. W sprawach nieobjętych postanowieniami niniejszego zobowiązania do zachowania poufności znajdą zastosowanie 

właściwe przepisy prawa polskiego, w tym szczególności Kodeksu cywilnego.  
9. Wszelkie spory lub roszczenia majątkowe, które powstaną w związku z treścią niniejszego zobowiązania do 

zachowania poufności lub na tle jego wykonania rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy ze względu na 
siedzibę Ujawniającej.  

 
 
 

………………………………............. 
data i podpis osoby upoważnionej 


