ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR OŚWIADCZENIA O WZIĘCIU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
[miejsce, data]

DO:

PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE
„PORTY LOTNICZE”
ul. 17 Stycznia 49

02-146 Warszawa

OŚWIADCZENIE O WZIĘCIU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W związku z opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszeniem Przedsiębiorstwa
Państwowego „Porty Lotnicze” („PPL”) z dnia 11.05.2017 r. („Ogłoszenie”) informującym o wszczęciu
postępowania w celu wyboru najemców powierzchni komercyjnej przeznaczonej na cele handlowe,
położonej w strefie CDE będącej częścią Terminala A Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie
oraz zawarcia stosownych umów najmu („Postępowanie”), my niżej podpisani:
1.

…………………………………………………

-

(imię i nazwisko)

2.

…………………………………………….
(stanowisko)

…………………………………………………

-

(imię i nazwisko)

…………………………………………….
(stanowisko)

w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres podmiotu)

oświadczamy o wzięciu udziału w Postępowaniu w zakresie Pakietu Lokali Nr …...
Korespondencję w sprawie Postępowania należy kierować na adres:
Nazwa:
Adres:

……………………………………………………

…………………………………………………….

Do wiadomości: ……………………………………………………..
tel.:

e-mail:

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

Niniejsze oświadczenie o wzięciu udziału w Postępowaniu wraz z załącznikami składamy na […] kolejno
ponumerowanych i parafowanych stronach.
Załącznikami do niniejszego Oświadczenia są:
a).

Dokument potwierdzający wniesienie Opłaty, zgodnie z ogłoszeniem o wszczęciu
Postępowania;
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b).
c).

[opis załączników];
[opis załączników].

Ponadto, działając w imieniu i na rzecz [nazwa podmiotu składającego Oświadczenie] niniejszym
oświadczamy, że reprezentowany przez nas podmiot podejmując wszelkie działania w toku
Postępowania (między innymi składając niniejsze Oświadczenie lub składając oferty) występuje
i występować będzie w swoim własnym imieniu i nie będzie działać jako pełnomocnik, agent lub
powiernik na rzecz innego podmiotu oraz że składane w ramach Postępowania oświadczenia i oferty nie
będą stanowić wykonania jakiegokolwiek porozumienia zawartego z podmiotami trzecimi.
Ponadto, działając w imieniu i na rzecz [nazwa podmiotu składającego Oświadczenie] niniejszym
oświadczamy, że reprezentowany przez nas podmiot nie jest podmiotem, który podlega wyłączeniu
z Postępowania na podstawie pkt. 3 Ogłoszenia o wszczęciu Postępowania ani podmiotem z nim
powiązanym.

Działając w imieniu i na rzecz [nazwa podmiotu składającego Oświadczenie] składając niniejsze
Oświadczenie zobowiązujemy się ponadto, że nie będziemy ujawniać informacji poufnych1 związanych
z niniejszym Postępowaniem jakimkolwiek osobom trzecim oraz, że będziemy wykorzystywać informacje
poufne
wyłącznie
w
celach
związanych
z
naszym
uczestnictwem
w niniejszym Postępowaniu. Ponadto, zapewniamy, że podmioty z nami powiązane, nasi doradcy,
członkowie organów zarządzających, nadzorczych (naszych lub podmiotów powiązanych) oraz osoby
pozostające z nami lub z podmiotami z nami powiązanymi w stosunku pracy, zlecenia lub innym
stosunku prawnym o podobnym charakterze, nie ujawnią informacji poufnych osobom trzecim oraz będą
je wykorzystywać wyłącznie w celach związanych z naszym uczestnictwem w niniejszym Postępowaniu.
Dodatkowo zobowiązujemy się, że, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody PPL, ani my ani wyżej
wymienione podmioty nie będą dokonywać żadnych ogłoszeń/komunikatów dotyczących naszego
udziału w Postępowaniu, w tym dotyczących wyboru naszych ofert jako najkorzystniejszych lub faktu, że
nie
uczestniczymy
już
w
Postępowaniu
z
jakiejkolwiek
przyczyny.
W przypadku naruszenia powyższych obowiązków przyjmujemy do wiadomości, że będziemy ponosić
odpowiedzialności wynikającą z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie oraz
zobowiązujemy się do pokrycia wszelkich szkód powstałych w związku z takim naruszeniem.
Oświadczenie zostało sporządzone w polskiej wersji językowej / Oświadczenie zostało sporządzone
w polskiej i angielskiej wersji językowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy polską i angielską wersją
językowa, wersja polska ma znaczenie rozstrzygające.2
W imieniu [nazwa podmiotu składającego Oświadczenie]
Podpisano przez:

______________________________

Imię i nazwisko:

______________________________

Stanowisko/Funkcja:

______________________________

Podpisano przez:

______________________________

Imię i nazwisko:

______________________________

Stanowisko/Funkcja:

______________________________

Przez informacje poufne należy rozumieć: (i) wszelkie dane i informacje techniczne, technologiczne, finansowe,
handlowe lub organizacyjne dotyczące PL Warszawa, każdego z Terminali, PPL oraz informacje dotyczące samego
Postępowania, uzyskane od PPL lub jej doradców w jakimkolwiek momencie, w formie pisemnej, ustnej bądź
utrwalonej w inny sposób (elektroniczny, na płytach, twardych dyskach, itp.) albo w których posiadanie uczestnicy
weszli w inny sposób, (ii) informacje dotyczące udziału uczestników w Postępowaniu, w tym wszelkie informacje
dotyczące toczących się z udziałem uczestników negocjacji lub o wyborze danej oferty jako najkorzystniejszej (o ile
taka decyzja zostanie podjęta) lub faktu, że dany podmiot nie uczestniczy już w Postępowaniu z jakiejkolwiek
przyczyny.
2 Niepotrzebne skreślić.
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