Załącznik nr 1 do Formularza Oferty

Zarząd
Fundusz Rozwoju Spółek S.A.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
(dalej „Oświadczenie”)
W nawiązaniu do prowadzonego przez Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa („Zamawiający”) Postępowania dot.:
(i)
doradztwa w zakresie optymalnej z perspektywy Zamawiającego ścieżki zastosowania
Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie
szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa akcji
ze środków Funduszu Reprywatyzacji w roku 2021 (dalej „Rozporządzenie”), w celu podwyższenia kapitału
spółki Zamawiającego,
oraz
(ii)
sporządzenia, w terminie do 30 lipca 2021 r., harmonogramu, wniosku, dokumentów i analiz dot.
podwyższenia kapitału spółki Zamawiającego zgodnie z przepisami Rozporządzenia, niniejszym
...................................................................................................................................
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oświadcza, iż:
1) zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji udostępnionych przez Zamawiającego
w toku lub w związku z wyżej wymienionym Postępowaniem, które nie zostały przez Zamawiającego ujawnione
publicznie („Informacje Poufne”);
2) zobowiązuje się wykorzystywać wszelkie Informacje Poufne wyłącznie w celach wynikających z potrzeby
złożenia oferty i udziału w etapach Postępowania, jedynie w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia wyżej
wymienionego Postępowania;
3) zobowiązuje się nie przekazywać ani nie ujawniać tak Informacji Poufnych, jak i ich źródła osobom trzecim, bez
każdorazowej uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, z wyjątkiem swoich pracowników i współpracowników
zaangażowanych w przygotowanie i złożenie oferty, jedynie w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia wyżej
wymienionego Postępowania, ponosząc odpowiedzialność za wszelkie naruszenia obowiązków wynikających
z niniejszego Oświadczenia przez wyżej wymienione osoby;
4) zobowiązuje się poinformować niezwłocznie Zamawiającego w przypadku, gdy poweźmie wiadomość lub
podejrzenie naruszenia któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Oświadczenia;
5) zobowiązuje się po zakończeniu lub zaprzestaniu realizacji celu, w którym Informacje Poufne zostały ujawnione,
jak i na każde żądanie Zamawiającego, bezzwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie materiały udostępnione
przez Zamawiającego, zawierające Informacje Poufne oraz wszystkie ich kopie oraz zniszczy lub usunie wszelkie
Informacje Poufne zapisane w jakimkolwiek urządzeniu lub na nośniku służącym do przechowywania danych,
w sposób uniemożliwiający ich ponowne odtworzenie;
6) zobowiązuje się, iż w przypadku każdorazowego naruszenia przez postanowień niniejszego Oświadczenia,
zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każdy
wykazany przypadek naruszenia. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych.
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