
Załącznik nr 6_ Oświadczenie o zachowaniu poufności_ Zapytanie ofertowe - Postępowanie w  sprawie wyboru firmy audytorskiej 
do badania jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Pocztowego S.A. za lata 2023-2024 oraz przeglądu jednostkowych 

sprawozdań finansowych Banku Pocztowego S.A. za wybrane okresy śródroczne w roku 2023 i 2024. 
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OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

W związku z udostępnionym przez Bank Pocztowy S.A. („Bank”) Zaproszeniem do składania ofert w postępowaniu 
w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Pocztowego S.A. za lata 
2023-2024 oraz przeglądu jednostkowych sprawozdań finansowych Banku Pocztowego S.A. za wybrane okresy śródroczne 
w roku 2023 i 2024 („Postępowanie”) oraz prowadzonym przez Bank Postępowaniem niniejszym oświadczamy, 
co następuje: 

1. Przyjmujemy do wiadomości, iż informacje uzyskane w toku Postępowania od Banku stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2, ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji.  

2. Zobowiązujemy się do zachowania  w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji i danych technicznych, technologicznych, 
ekonomicznych, handlowych i organizacyjnych  uzyskanych w toku Postępowania od Banku, nieujawnionych do 
wiadomości publicznej, niezależnie od ich źródła i formy w jakiej zostały one przekazane. 

3. Wszelkie informacje i dane uzyskane w toku Postępowania od Banku, nieujawnione do wiadomości publicznej, będą 
traktowane przez nas jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim z zastrzeżeniem możliwości ujawniania ich 
naszym doradcom prawnym, innym spółkom należącym do grupy kapitałowej, ich pracownikom i stałym 
współpracownikom, (1) którzy zobowiązani są do zachowania w ścisłej poufności tych informacji (2) wyłącznie w 
zakresie w jakim ich dostęp do tych informacji jest niezbędny w związku z przedmiotowym postępowaniem 
prowadzonym przez Bank. 

4. Zobowiązujemy się podjąć wszelkie niezbędne i racjonalnie uzasadnione środki zmierzające do zabezpieczenia 
informacji, o których mowa powyżej przed dostępem osób i podmiotów zewnętrznych, a w szczególności dołożymy 
należytej profesjonalnej staranności, aby żaden pracownik, współpracownik ani inna osoba nas reprezentująca nie 
ujawniła tych informacji osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Banku i pod warunkiem, że nie 
narusza to powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa będą udostępniane jedynie tym pracownikom i współpracownikom, 
którym będą one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności w związku z przedmiotem Postępowania i nie 
będą one kopiowane, powielane, ani w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniane, o ile nie będzie to konieczne do 
przygotowania dla Banku oferty w Postępowaniu. 

6. Obowiązek zachowania poufności nie będzie miał zastosowania do informacji dotyczących Banku, które zostały 
opublikowane i podane do publicznej wiadomości za jego zgodą, lub co do których Bank zastrzegł, że nie mają 
charakteru poufnego, a także informacji, które zostały ujawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa 
uprawnionym organom. 

7. W przypadku nie złożenia oferty w Postępowaniu zobowiązujemy się na żądanie Banku zwrócić Bankowi zniszczyć lub 
usunąć z nośników elektronicznych wszystkie dokumenty, informacje i dane będące w naszym posiadaniu, a uzyskane 
od Banku w toku Postępowania, bez względu na formę nośnika informacji, na których zostały utrwalone. 
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podpisy osób/osoby reprezentującej Oferenta 


