
 

  

 
 

                         ____________, dnia _______ 2016 r. 
 
    Do: Xcity Investment Sp. z o.o. 
    w/m 

 
OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

 
Ja/My niżej podpisany/i: ____________________, działając jako ______________ w imieniu oraz 
na rzecz _______________, z siedzibą w __________ w związku ze złożeniem odpowiedzi 
na zaproszenie do rokowań w postępowaniu dotyczącym wyłonienia inwestora dla realizacji inwestycji 
polegającej na komercyjnym zagospodarowaniu nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. 
Szczęśliwickiej 62 (Projekt) i w związku z uzyskaniem informacji zawartych w przygotowanym przez 
Xcity Investment Sp. z o.o. Memorandum Informacyjnym oświadczam/y, że:  
 
(1) wszelkie informacje uzyskane w ramach lub w związku z rokowaniami dotyczącymi Projektu 

będę/będziemy traktować jako informacje poufne i zachowam/y je w tajemnicy, jak również 
nie będą one ujawniane jakimkolwiek osobom trzecim, za wyjątkiem właściwych organów władzy 
publicznej na ich żądanie oraz podmiotów współpracujących ze mną/z nami przy realizacji 
Projektu; 

 
(2) informacje poufne mogą być wykorzystane wyłącznie w celu przygotowania odpowiedzi 

na zaproszenie do rokowań i w celu przygotowania oferty do etapu rokowań; 
 
(3) poza sporządzeniem kopii dla wewnętrznych potrzeb związanych z rokowaniami dotyczącymi 

Projektu, zobowiązuję/emy się nie kopiować, nie reprodukować, nie publikować ani 
nie dystrybuować w całości ani w części żadnych informacji związanych z postępowaniem 
bez uprzedniej pisemnej zgody Xcity Investment Sp. z o.o. oraz w jakiejkolwiek formie nie 
udostępniać ich osobom trzecim, poza podmiotami, z którymi na podstawie stosownych umów 
będę/będziemy współpracować przy realizacji Projektu; 

 
(4) jestem/śmy w pełni odpowiedzialny/i za jakiekolwiek szkody, jakie Xcity Investment Sp. z o.o. może 

ponieść na skutek ujawnienia przeze mnie/przez nas informacji poufnych, obejmujące 
w szczególności straty rzeczywiste, utracone korzyści, koszty sądowe i koszty zastępstwa 
procesowego, jak również wszelkie inne koszty niezbędne w celu realizacji roszczeń Xcity 
Investment Sp. z o.o. wynikłe z powodu naruszenia niniejszego zobowiązania; 

 
(5) jednocześnie biorę/bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, jakie Xcity 

Investment Sp. z o.o. może ponieść na skutek ujawnienia, przez podmioty współpracujące ze 
mną/z nami przy realizacji Projektu, informacji poufnych, obejmujące w szczególności szkody, o 
których mowa w punkcie (4) powyżej; 

 
(6) nie będę/będziemy upubliczniać treści mojej/naszej odpowiedzi na zaproszenie lub oferty 

lub koncepcji architektoniczno–urbanistycznej Projektu wraz z wizualizacją. Zobowiązanie to 
dotyczy również pracowni architektonicznej przygotowującej koncepcję. Ewentualne upublicznienie 
może nastąpić jedynie za uprzednią pisemną zgodą Xcity Investment Sp. z o.o. 
 

 
 
 
_______ 
 
W załączeniu (niepotrzebne skreślić): 
1. odpis aktualny z KRS; 
2. aktualny odpis dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej; 
3. pełnomocnictwo; 
4. pełnomocnictwo upoważniające do odbioru Memorandum Informacyjnego. 


