ZAŁĄCZNIK NR 1
Pieczęć Oferenta

FORMULARZ OFERTOWY
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nrRPMP-2/2017
nr

1.

Dane Oferenta:

Nazwa Oferenta
Adres siedziby
KRS
NIP
REGON
Adres e-mail
Nr telefonu
Nr faksu
2.

Cena:
1.1. Niniejszym zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie z zakresem przedstawionym w
1

zapytaniu ofertowym RPMP-2/2017
RPMP
zdnia10.11.2017r. w cenie :

ilość L.
Lp.

Producent/Przedmiot
zapytania

Oferowane Typ/Parametry

Cena netto
części
zamówienia

Część 1

1

W pola nieuzupełniane w tabeli należy wpisać „nie dotyczy”

2

W sytuacji konieczności dodania
dania kolejnych wierszy ,należy dodać kolejne wiersze

2

Część 2

Część 3

1.2. W powyższej cenie zawarto:
- transport przedmiotu zamówienia do Miejsca wykonywania działalności przez zamaw
zamawiającego przy ul.
Walerego Goetla 6, 30-065
065 Kraków

2.

Termin dostawy:

Niniejszym zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia w ciągu ………………………………………… dni
kalendarzowych
zowych od daty podpisania umowy lub od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego

3.

Termin związania ofertą:

Niniejszym oświadczam, iż pozostaje związany ofertą do dnia ………………………………………………….
4.

Oświadczam iż zapoznałem się z warunkami niniejszego postępowania i nie zgłaszam do niego
zastrzeżeń.

Miejscowość data

Podpis Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 2

Pieczęć Oferenta

Numer postępowania:

RPMP-2/2017
/2017

OŚWIADCZENIA
Lp.
1.

Oświadczenie
W celu uniknięcia konfliktu interesów oświadczam, że
…………………….……………………………………………………………………………………..
(nazwa Oferenta)

nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiemy wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem
prowadzeniem wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
kurat
2.
…………………….…………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………..
(nazwa Oferenta)

nie jest podmiotem wobec którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub którego
upadłość ogłoszono.
3.
…………………….…………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………..
(nazwa Oferenta)

nie pozostawał w sporze sądowym z Zamawiającym.

Miejscowość data

Podpis Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 3

Pieczęć Oferenta

Miejscowość, data: …………………………………………..

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe RPMP-2/2017

pomiędzy:
ATMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą przy 32-590
32 590 Libiąż ul. Leśna 28, NIP 628
628226-40-77,
77, REGON 361576192, KRS 0000559460,zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 100.000,00 PLN
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………..……………………………………
………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………...……,
…………………………………………………………………………………………………………………………………...……,
zwaną w dalszej części umowy Partnerem.
Strona z Partnerem w świetle relacji biznesowych, dążenia do współpracy biznesowej oraz naukowej,
udostępni informacje poufne.
Z uwagi na rodzaj oraz zakres prowadzonej działalności przez każdą ze stron uważa się za niezbędne
utrzymanie w tajemnicy wszelkich informacji, które strony uzyskają w związku ze świadczeniem usług.

Strony zwane również „stroną odbierającą” lub „stroną ujawniającą” postanawiają, co następuje:
§1
1.

Informacje, które zgodnie z przepisami prawa lub wolą strony ujawniającej powinny być traktowane jako
poufne, dalej nazywane będą „informacjami poufnymi”. Informacjami poufnymi są w szczególności: dane
dotyczące prowadzonej działalności stron, ich podmiotów zależnych lub podmiotów z nimi trwale
powiązanych stałymi kontraktami, warunki umów zawartych pomiędzy stronami umowy, koncepcje
biznesowe, zamierzenia techniczne i organizacyjne, w przypadku „ATMAT”
„
– wszelkie szczegółowe dane
dotyczące planów handlowych i rozwojowych, technologii, moduły, próbki, prototypy lub ich części,
oprogramowanie, dokumentacja i dane, które mogą stać się dostępne podczas ich używania, testowania
lub przeglądania, informacje o charakterze technicznym, technologicznym, handlowym, finansowym i
organizacyjnym związane z przedmiotem wzajemnej współpracy stron niezależnie od formy jej utrwalenia.
Informacje poufne podlegają ograniczonemu wykorzystaniu i rozpowszechnianiu zgodnie z
postanowieniami
ostanowieniami niniejszej umowy.

2.

Informacje przekazane ustnie należy traktować jako poufne.

3.

Strony zobowiązują się stosować bezpieczny sposób przekazywania między sobą informacji poufnych.

4.

Dla formy służącej przekazywaniu informacji poufnych nie jest wymagany
wymagany podpis żadnej ze stron.

5.

Strony zobowiązują się nie przekazywać i nie ujawniać informacji poufnych, ani ich źródła, zarówno w
całości, jak i w części, stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyraźnej zgody na piśmie od strony,
której informacja lub źródło
ródło informacji dotyczy.
W przypadku zakończenia negocjacji stron bez podjęcia decyzji odnośnie współpracy stron, Partner
zobowiązuje się nie wykorzystywać informacji dotyczących Technologii oraz samej Technologii w żaden
sposób.

6.

§2
W stosunku do informacji
rmacji poufnych, strona odbierająca takie informacje powinna je chronić przed ujawnieniem
osobom nieuprawnionym, w szczególności zaś:
a)

utrzymać informację poufną w tajemnicy i chronić ją co najmniej ze starannością, z jaką chroni swoje
tajemnice przedsiębiorstwa
rstwa oraz przestrzegać zasad dostępu i przekazywania informacji, wprowadzać
do umów z podwykonawcami zapisy zobowiązujące do zachowania w tajemnicy informacji poufnych,

b) wykorzystywać informacje poufne tylko w celach niezbędnych do realizacji wspólnych przedsięwzięć,
chyba że strony uzgodnią inaczej na piśmie,
c)

z wyjątkiem celów określonych w poprzednim punkcie, nie kopiować ani w inny sposób nie powielać,

d) ujawniać informacje
je poufne wyłącznie osobom zaangażowanym w realizację wspólnych przedsięwzięć,
które złożyły zobowiązanie do nieujawniania informacji poufnych osobom niepowołanym i z w pełni
uzasadnionych przyczyn muszą zostać zapoznani z informacją poufną. i tylko w zakresie potrzebnym
do wykonania zadania,
e)

odpowiadać za zachowanie poufności przez wszystkich swoich podwykonawców, w przypadku
powierzenia im jakichkolwiek prac z zakresu umowy,

f)

bezzwłocznie powiadomić stronę ujawniającą o zaistnieniu takich okoliczności,
okoliczności, jak w szczególności
prowadzenie postępowania sądowego lub administracyjnego, z których wynika obowiązek prawny
ujawnienia informacji poufnych,

g)

bezzwłocznie poinformować stronę ujawniającą o fakcie utraty, ujawnienia lub powielenia informacji
poufnej,
nej, zarówno w sposób autoryzowany, jak i bez autoryzacji lub niedotrzymaniu poufności.
§3

1.

Strona odbierająca, której została ujawniona informacja poufna, będzie w pełni odpowiedzialna za wszelkie
szkody wynikające dla strony ujawniającej z nieuprawnionego
nieuprawnionego udostępnienia tej informacji lub jej
udostępnienia przez jakąkolwiek osobę, której strona odbierająca przekazała informację poufną zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.

2.

W przypadku niedotrzymania warunków umowy przez którąkolwiek ze stron, druga sstrona uprawniona
będzie do wypowiedzenia umowy określającej współpracę ze skutkiem natychmiastowym.

3.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy
przez którąkolwiek ze stron, przez co rozumie się każdy przypadek
przypadek ujawnienia informacji poufnych (z
wyjątkiem przypadków dopuszczonych w niniejszej Umowie), ustala się karę umowną w wysokości
proporcjonalnej do poniesionych szkód.

§4
Niniejsza umowa obowiązuje bezterminowo. Rozwiązanie umowy nie zwalnia strony otrzymującej z jej
obowiązków w niej określonych w stosunku do informacji poufnych, które otrzymała w okresie
obowiązywania umowy.

§5
Wszelkie materiały i dokumenty zawierające informacje poufne, które zostały lub zostaną przekazane stronie
odbierającej, pozostają własnością strony ujawniającej i podlegają zwrotowi na każde jej żądanie, w
szczególności zakończenia rozmów przez strony bez podjęcia decyzji odnośnie współpracy.

§7
1. Umowa podlega prawu polskiemu, w zakresie w niej nie uregulowanym
uregulowanym stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego.
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej i podpisu
upoważnionych przedstawicieli stron.
3. Spory wynikłe w związku z wykonywaniem postanowień umowy będą rozstrzygane
rozstrzygane przez właściwy rzeczowo
Sąd powszechny.

ATMAT Sp. z o.o.

Partner

Mateusz Góra / Prezes Zarządu

Imię Nazwisko/Stanowisko

Mateusz Dyląg / Wiceprezes Zarządu

Imię Nazwisko/Stanowisko

