Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE OFERENTA
o zachowaniu poufności
Składając ofertę w przetargu o udzielenie Zamówienia na wykonanie zadania/dostawę

………………………………………………………………………………………………….

oświadczamy, że:

1.

Wszelkie informacje uzyskane przez strony w związku z udzieleniem lub wykonywaniem danego zamówienia, w tym
również dokumentacji technicznej, treści, warunków oferty i umowy, maja charakter poufny i mogą być, zarówno
w trakcie postępowania wyboru wykonawcy, w trakcie realizacji zamówienia jak i po wykonaniu zamówienia
udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą stron, przy czym RAMB Sp. z o.o. ma prawo ujawnić wszelkie
informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (umowy) Spółce PGE
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz Spółce PGE Polska Grupa energetyczna S.A., przez wzgląd na
zakres istniejącego powiązania kapitałowego.

2.

W związku z posiadaniem przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. - podmiot dominujący w stosunku do PGE
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., który jest podmiotem dominującym w stosunku do RAMB Sp. z o.o. statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na przekazanie umowy - w przypadku powierzenia nam realizacji zamówienia
- PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A. obowiązków informacyjnych z art. 56 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) oraz podawanie do publicznej wiadomości informacji
dotyczących przedmiotowej umowy w zakresie wskazanym w § 9 w związku z § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259 z póź. zm.)

3.

Zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w „Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej PGE” oraz Dobrych praktykach
zakupowych. W przypadku wyboru naszej Oferty/Oferty ostatecznej zapewniamy, że my, nasi pracownicy,
współpracownicy, osoby przy pomocy których będziemy świadczyć usługi, dostawy/roboty budowlane lub
podwykonawcy, będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, praw oraz postanowień wyżej
wymienionych dokumentów.
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