
Załącznik nr 4

KLAUZULA ZACHOWANIA POUFNOŚCI 

stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa Etja s.c. 

Na rzecz:  Przedsiębiorstwa  Etja  s.c.  z  siedzibą  w  Elblągu  przy  ul.  Łęczyckiej  29,  82-300  Elbląg
wpisanego  do  Centralnej  Ewidencji  Działalności  Gospodarczej  „CEiDG”  w  Elblągu,  numer  NIP
578 311 91 67, numer identyfikacyjny REGON 363378154 zwaną dale Etja s.c.

Ja niżej podpisany …………………………………………………………………………. (Imię i nazwisko) 
legitymujący się dowodem osobistym nr ……………………….. umocowany do reprezentowania firmy 
………………………………………....................................................................................(pełna nazwa) 
z siedzibą w ………..………………………………………….……………………………………….………... 
NIP: ……………………………, REGON………………………………..…………………….... zwany dalej 
Oferentem wraz z moimi pracownikami i współpracownikami zobowiązuję się do zachowanie w 
tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę. 

(Nazwa firmy Oferenta ) ……………….………… zobowiązuje się zatem do zachowania poufności 
przekazywanych mu informacji na wszelkich nośnikach, bez względu na sposób ich przekazania.

1. Przez „Informacje Poufne” należy rozumieć niedostępne publicznie informacje 
dotyczące zapytania ofertowego z dnia 21.01.2019 roku prowadzonego przez firmę 
Etja s.c. z siedzibą w Elblągu w ramach projektu pt. „Termomodernizacja budynku 
przy ulicy Łęczyckiej 29 w Elblągu wraz z wymianą źródła ciepła” 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020 – oś priorytetowa 4 Efektywność Energetyczna, 
działanie 4.2. Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP w ramach 
zadania: Modernizacja przegrody Dach, Modernizacja przegrody OZ, Modernizacja 
przegrody DZ 1, Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie, Modernizacja instalacji 
elektrycznej w budynku, Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna, Rekuperatory 
ścienne, kurtyny powietrzne nad bramami garażowymi z dociepleniem, „Montaż układu
fotowoltaicznego o mocy do 37 kWh w oparciu o panele.

2. OFERENT Otrzyma od Etja s.c., niezbędną dokumentację techniczną przedsięwzięcia,
w zamian za co zobowiązuje się: 

a.  Utrzymać w poufności i nie ujawniać jakiejkolwiek osobie, z zastrzeżeniem lit.
C  poniżej,  a  także  zabezpieczyć  i  chronić  przed  kradzieżą,  uszkodzeniem,
utratą lub bezprawnym dostępem, wszelkie Informacje Poufne uzyskane od
Etja s.c.; 

b. Wykorzystać  Informacje  Poufne  jedynie  do  potrzeb  dla  jakich  zostały
przekazane;

c. Nie  ujawniać  bez  uprzedniej  pisemnej  zgody  Etja  s.c.,  żadnych  Informacji
Poufnych  jakimkolwiek  osobom  innym  niż  pracownicy  i  współpracownicy
i  profesjonalni  doradcy,  którzy  w  każdym przypadku,  muszą  zapoznać  się



z  Informacjami  Poufnymi  jedynie  dla  potrzeb  postępowania  określonego
w punkcie 1 powyżej;

d. Spowodować,  że  każda  osoba,  której  ujawnił  Informacje  Poufne,  zostanie
powiadomiona z wyprzedzeniem o warunkach niniejszej Umowy, oraz dołożyć
wszelkich  starań  celem  spowodowania,  ze  każda  taka  osoba  będzie
przestrzegać tych warunków tak, jakby każda z tych osób była stroną niniejszej
Umowy;

3. Zobowiązania,  o  których  mowa  powyżej,  nie  mają  zastosowania  do  Informacji
Poufnych, które:

a. Były znane z innych źródeł
b. Zostały publicznie ujawnione w sposób stanowiący naruszenia niniejszego 

Zobowiązania;
Ponadto niniejsze zobowiązanie nie zakazuje przekazania informacji w przypadkach, gdy
organy administracji samorządowej lub państwowej, lub sąd lub inne organy wymagają
takich  informacji  w  związku  ze  swoja  działalnością.  

4. Zobowiązanie OFERENTA określone w pkt 2 powyżej obowiązuje bezterminowo.
5. W przypadku naruszenia przez Oferenta zobowiązania do zachowania w poufności 

Informacji Poufnych określonego w punkcie 2, OFERENT będzie zobowiązany do 
zapłaty kary umownej na rzecz drugiej Strony w wysokości 100.000,00 (słownie: sto 
tysięcy) złotych. Kara umowna płatna będzie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania
do jej zapłaty.

6. Osoba podpisująca niniejsze Zobowiązanie ze strony Oferenta oświadcza, iż jest 
prawnie umocowana do podpisania niniejszej Umowy.

Za OFERENTA:

……………..………..          …………………………………………………………………
Miejscowość, data            Pieczątka i czytelny podpis składającego oświadczenie


