
 
 

Strona 1 z 2 
 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 3/1.3.1/POIR/2020 z dnia 05.08.2020 r. 

……………………………………….. 
Miejscowość, data                                                                                                                               

 

Oferent/pieczątka:  

PLAN BIO Sp. z o.o. 
Aleja Jana Chrystiana Szucha 16 lok. 52 
00-582 Warszawa 
NIP: 525-27-56-645 

                                   Dane Zamawiającego 

 
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: wytłoki marchwiowe, 
kukurydza, ryż. (Zapytanie ofertowe nr 3/1.3.1/POIR/2020 z dnia 05.08.2020 r.) 

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 
 

My, niżej podpisani 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 (dalej: Informacje poufne) 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 będą 
bezpośrednio zaangażowane w pracę nad ofertą lub w późniejszą ewentualną współpracę. 
Niniejsze zobowiązanie do zachowania poufności nie jest ograniczone w czasie i dotyczy 
wszystkich pracowników i współpracowników naszego przedsiębiorstwa. 
 

2. Przekazaną nam dokumentacje, materiały lub informacje traktować będziemy jako Informacje 
poufne niezależnie od ich postaci czy formy ich przekazania (na piśmie, w formie elektronicznej, 
ustnie, wizualnie, w postaci modeli, szkiców).  
 

3. Za Informacje poufne Oferent uznawał będzie w szczególności: 



 
 

Strona 2 z 2 
 

a) dokumentację techniczną mających powstać rozwiązań technicznych – elementów 
linii produkcyjnych, obejmującą zarówno gotowe wyroby jak i wszelkie półprodukty i 
elementy składowe,  

b) szkice i rysunki techniczne przedstawiające rozwiązania techniczne, 
c) opisy procesów technologicznych, w których stosowane miałyby być urządzenia, 

podzespoły i elementy składowe wykonane przez Oferenta,   
d) informacje o funkcjonalnościach rozwiązań technicznych związanych z tworzeniem 

urządzeń technicznych wykonywanych na potrzeby PLAN BIO Sp. z o.o. lub grupy 
kapitałowej Biotrem, 

e) opisy planowanych do osiągnięcia parametrów pracy oraz parametrów fizycznych 
rozwiązań technicznych, w tym w szczególności lecz nie wyłącznie: kształty, wymiary, 
planowane do zastosowania rozwiązania techniczne i materiałowe oraz planowane 
do otrzymania funkcjonalności: urządzeń jako całości oraz ich elementów 
składowych, 

f) próbki i wzory materiałów, podzespołów, urządzeń, 
g) metody naukowe i wyniki prowadzonych prac badawczo – rozwojowych, 
h) informacje o stosowanych materiałach i sposobach ich obróbki, 
i) wyniki testów, 
j) dokumentację eksploatacyjną (serwisową) i instrukcje obsługi. 

 

4. Niezależnie od tego, czy złożymy ofertę, czy też podejmiemy decyzję o rezygnacji ze składania 
oferty, zobowiązujemy się nie udostępniać Informacji poufnych osobom trzecim, zarówno przed 
rozpoczęciem realizacji zamówienia, w trakcie realizacji zamówienia, jak i po jego zakończeniu, 
a także zobowiązujemy się do nie powielania, kopiowania lub reprodukowania Informacji 
poufnych, chyba że takie powielanie, kopiowanie lub reprodukowanie Informacji poufnych jest 
konieczne dla złożenia oferty lub wykonania prac objętych ofertą, w przypadku jej przyjęcia. 
 

5. Niniejsze zobowiązanie obejmuje również powstrzymanie się od wykonania zarówno na 
własny użytek jak i dla dowolnej osoby trzeciej przedmiotów identycznych, podobnych lub 
inspirowanych rozwiązaniami objętymi przekazaną nam dokumentacją techniczną lub innymi 
Informacjami poufnymi, otrzymanymi przez nas w związku z przygotowaniem oferty.  
 

6. Zobowiązujemy się do zachowania najwyższej profesjonalnej staranności przy ochronie 
przekazanych nam Informacji poufnych.  

 

7. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji, które są: 
a) powszechnie znane lub zostały upublicznione w inny sposób niż przez naruszenie 

postanowień niniejszego zobowiązania przez Oferenta, lub 
b) były znane Oferentowi przed ich przekazaniem przez PLAN BIO Sp. z o.o., przy czym 

ciężar udowodnienia tej znajomości spoczywać będzie na Oferencie; lub 
c) ujawniane uprawnionym do tego organom lub osobom, na podstawie przepisów prawa, 

wyroku sądowego albo ostatecznej decyzji uprawnionego organu; o istnieniu takiego 
obowiązku Oferent zawiadomi natychmiast PLAN BIO Sp. z o.o. 

 

8. Będąc świadomymi, że ujawnienie osobom trzecim Informacji poufnych naraziłoby PLAN BIO 
Sp. z o.o. oraz grupę kapitałową Biotrem na szkody, w przypadku jakiegokolwiek udowodnionego 
ujawnienia informacji poufnych zobowiązujemy się do zapłaty na rzecz PLAN BIO Sp. z o.o. kary 
umownej w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) za każdy przypadek 
ujawnienia. Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania zapłaty na 
rachunek wskazany przez PLAN BIO Sp. z o.o. Zapłata kary umownej nie wyłącza uprawnienia 
PLAN BIO Sp. z o.o. do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary 
na zasadach ogólnych. 

 
 

……………………………………………………………………………………………. 
 data i podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta  


