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Zobowiązanie do zachowania poufności 

 
W związku z przygotowaniem przez  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa, adres Oferenta 
 

oferty na wykonanie form stalowych do produkcji kształtek w technologii Biotrem objętej 

patentem nr 195129, patentem nr 195130, patentem nr 221219 na potrzeby testowania 

nowych materiałów, innych aniżeli otręby pszenne, takich jak: maniok, młóto 

browarnicze, wytłoki marchwiowe, wytłoki jabłkowe, sargassum, (Zapytanie ofertowe  

nr 17/1.3.1/POIR/2019 z dnia 04.07.2019r.) 

w związku z realizacją przez Plan Bio Sp. z o.o. projektu badawczo-rozwojowego  

w ramach Umowy o wsparcie (powierzenie grantu) zawartej przez Oferenta w dniu 31.07.2018r.  

z Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 

oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, 

dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
w ramach  
Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych 
Poddziałania 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze 
typu proof of concept – Bridge Alfa, 
 

PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 
 

niniejszym oświadczamy, że: 
1. Zobowiązujemy się traktować ujawnioną nam dokumentację techniczną oraz wszelkie 
materiały i informacje otrzymane w związku z przygotowaniem przez nas ww. oferty jako 
tajemnicę handlową i wykorzystywać je jedynie w celu przygotowania naszej oferty skierowanej 
do PLAN BIO Sp. z o.o. oraz ewentualnej przyszłej współpracy i nie ujawniać ich osobom trzecim, 
ani osobom z naszej firmy, które nie są bezpośrednio zaangażowane w pracę nad ofertą. 
Niniejsze zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy wszystkich pracowników 
i współpracowników naszej firmy. 
2. Wraz ze złożeniem oferty lub wraz z podjęciem decyzji o rezygnacji ze składania oferty 
zobowiązujemy się nie udostępniać otrzymanej dokumentacji i wszelkich innych materiałów 
związanych z niniejszym zamówieniem osobom trzecim zarówno w trakcie realizacji 
zamówienia, jak i po jego zakończeniu. 
 

 
……………………………………………………………………… 

data i podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta 


