
Strona 1 z 2 
 

 
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 

Tytuł projektu: 

Termomodernizacja budynku handlowo – usługowo – biurowego przy ul. Słowackiego 2  

W Puławach. 

 

                        

                                                                           

 

 

 

pieczęć firmowa podmiotu występującego                      

                       ........................................ 

                                                                                                                /miejscowość i data/ 

 

DEKLARACJA POUFNOŚCI 

 

Nawiązując do ogłoszonego dnia 26.03.2021 r. zaproszenia do składania ofert na wykonanie 

prac związanych z termomodernizacją budynku, zlokalizowanego w Puławach, przy ul. 

Słowackiego 2, w zakresie instalacji sanitarnych i centralnego ogrzewania, 

ogłoszonego przez Pana Sylwestra Lalaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 

Firma Handlowa MEBLOHURT Sylwester Lalak, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin, NIP: 

7121909753, REGON: 432497322 (dalej zwany Zamawiającym) 

 

My, niżej podpisani: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

(imię i nazwisko, stanowisko) 

 

Działając w imieniu i na rzecz……............................................................................................ 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

 (nazwa firmy, adres oferenta, numer w rejestrze handlowym – jeśli dotyczy, numer 

identyfikacji podatkowej NIP) 
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Występując w imieniu Oferenta na podstawie: ……………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(wskazać podstawę umocowania do reprezentowania Oferenta, np. KRS, umowa spółki 

cywilnej, właściciel) 

 
SKŁADAMY NINIEJSZĄ DEKLARACJĘ POUFNOŚCI: 

 

Niniejszym zobowiązujemy się do zachowania poufności dokumentów 

Zamawiającego, stanowiących załącznik do zapytania ofertowego, opublikowanego w dniu 

26.03.2021 r.: projektu budowlanego oraz przedmiaru robót: instalacja sanitarna. 

 

Zobowiązujemy się do tego, że przekazane dokumenty i wynikające z nich informacje 

wykorzystamy wyłącznie w celu opracowania oferty na rzecz Zamawiającego. 

Zobowiązujemy się, pod rygorem zapłaty kary umownej, w wysokości 10.000,00 

złotych (dziesięć tysięcy złotych) nie ujawniać i nie przekazywać, w jakiejkolwiek formie, 

dokumentów przekazanych przez Zamawiającego, innym przedsiębiorcom.  

Przyjmujemy do wiadomości, że Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia 

odpowiedzialności na zasadach ogólnych, jeżeli wartość szkody, wyrządzonej ujawnieniem 

przekazanych nam dokumentów, będzie większa od kary umownej. 

Zobowiązujemy się do przejęcia pełnej odpowiedzialności za zachowanie w poufności 

wskazanych dokumentów i wynikających z nich informacji przez naszych pracowników 

i współpracowników, uczestniczących w opracowywaniu oferty na rzecz Zamawiającego. 

Zobowiązujemy do przyjęcia odpowiednich działań, zmierzających do ochrony tajności 

dokumentów i wynikających z nich informacji, przekazanych przez Zamawiającego.  

Zobowiązujemy się do tego, że ani nasze przedsiębiorstwo, ani przedsiębiorstwa z nami 

powiązane i partnerskie, nie wykorzystają pozyskanych dokumentów i wynikających z nich 

informacji do działań, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji lub akcie prawnym, który zastąpi tą regulację.  

 

Wnosimy o przesłanie projektu budowlanego oraz przedmiaru robót, na adres e-mail:  

 

……………………………………………………………………………..…………………… 

 
 

……………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………… 
Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania 
Podmiotu składającego deklarację poufności 

 


