Mylan EPD Sp. z o.o.
ZGŁOSZENIE ZAINTERESOWANIA UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU
Numer formularza: załącznik nr 1
Data obowiązywania: 20.04.2021

Nazwa odbiorcy:
NIP:
REGON:
KRS:

Adres:
Rodzaj odbiorcy:
☐Podmiot leczniczy
☐Odbiorca hurtowy

Do formularze należy dołączyć kopię zezwolenia na prowadzenie
hurtowni farmaceutycznej lub wpisu do rejestru podmiotów
prowadzących działalność leczniczą

Czy odbiorca posiada uprawnienie do Do formularza należy dołączyć kopię dokumentów (wpisów/zezwoleń), z
nabywania produktów leczniczych od których wynika to uprawnienie.
hurtowni farmaceutycznej?
☐NIE
☐TAK
Czy odbiorca zapewnia zimy łańcuch Do
formularza
należy
przedstawić
wyjaśnienie
dotyczące
dostaw?
funkcjonującego u przedsiębiorcy zimnego łańcucha dostaw lub
wskazujące na sposób jego zapewnienia na potrzeby postępowania.
☐NIE
☐TAK
Czy odbiorca posiada dostęp do W przypadku, gdy przedsiębiorca posiada dostęp do systemu
systemu FMD/KOWAL i możliwość FMD/KOWAL za pośrednictwem innego podmiotu, do formularza należy
wycofania
niepowtarzalnego dołączyć dokument (np. oświadczenie), potwierdzający ww. dostęp.
identyfikatora FMD (Mylan nie
będzie
odpowiedzialny
za
dokonywanie
wycofania
niepowtarzalnego
identyfikatora
FMD)?
☐NIE
☐TAK
OŚWIADCZENIA PRZEDSIĘBIORCY
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Przedsiębiorca wskazuje poniżej adres e-mail, na który Mylan po pozytywnej weryfikacji spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, prześle dane dostępowe (identyfikator i hasło) do platformy elektronicznej GEP
SMART:
[…]
Przedsiębiorca zobowiązuje się do zachowania poufności uzyskanych danych dostępowych i potwierdza, że
czynności podjęte z ich wykorzystaniem podejmowane będą w jego imieniu przez upoważnione do tego osoby.
…………………………………………
Data i podpis przedsiębiorcy (zgodnie z KRS)
Przedsiębiorca upoważnia poniżej wskazane osoby do podejmowania w jego imieniu czynności w postępowaniu:
[…]
…………………………………………
Data i podpis przedsiębiorcy (zgodnie z KRS)
OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
1. Przedsiębiorca zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji (bez względu na ich formę)
uzyskanych od Mylan w związku z lub w trakcie postępowania, w szczególności ale nie wyłącznie, informacji
dotyczących:
a. Terminów, w których Mylan przeprowadzi poszczególne postępowania;
b. Wielkości puli zaoferowanej przez Mylan w poszczególnych postępowaniach;
c. Ustalonej przez Mylan ceny minimalnej;
d. Planowanych terminów dostaw;
e. Warunków umowy sprzedaży, w tym wzorca tej umowy;
f. Zaoferowanych Mylan cen zakupu;
g. pozostałych informacji, których poufny charakter wynika z ich charakteru, normy zwyczajowej lub
jest oczywisty ze względu na całokształt okoliczności, uzyskanych w jakiejkolwiek formie, w tym w
formie dokumentów lub nośników elektronicznych, rysunków, wydruków, próbek oraz informacji
ustnej, a także wizualnej
(„Informacje Poufne”).
2. Przedsiębiorca zobowiązuje się do zabezpieczenia Informacji Poufnych przy wykorzystaniu najwyższych
standardów bezpieczeństwa, w tym najwyższych standardów bezpieczeństwa IT.
3. Przedsiębiorca zobowiązuje się do:
a. Nieprzekazywania lub nieujawniania Informacji Poufnych osobom trzecim, w tym pracownikom i
współpracownikom, którzy nie są zaangażowani w postępowanie oraz niewykorzystywania Informacji
Poufnych w celu innym niż związany z postępowaniem;
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4.
5.
6.
7.

b. nieujawniania faktu udostępnienia mu Informacji Poufnych przez Mylan oraz charakteru tych
informacji;
Przedsiębiorca jest uprawniony do ujawnienia Informacji Poufnych, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynika
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jednakże zobowiązany jest
do niezwłocznego
poinformowania Mylan o fakcie ujawnienia oraz podstawie prawnej tego ujawnienia.
Za Informacje Poufne nie uważa się informacji, które są powszechnie dostępne, jednakże pod warunkiem, że
ich ujawnienie nie nastąpiło w wyniku naruszenia postanowień niniejszego zobowiązania.
W przypadku naruszenia zobowiązania do zachowania poufności Przedsiębiorca zapłaci Mylan karę umowną
w wysokości PLN 100.000 (sto tysięcy złotych). Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza możliwości
domagania się przez Mylan dalszego odszkodowania.
Zobowiązanie do zachowania poufności Informacji Poufnych trwa przez okres jednego (1) roku po
zakończeniu ostatniego postępowania.

…………………………………………
Data i podpis przedsiębiorcy (zgodnie z KRS)
Do formularza załączono:
1…………………………………………………………….
2…………………………………………………………….
3…………………………………………………………….
Działając w imieniu […] niniejszym składam zgłoszenie zainteresowania udziałem w postępowaniu. Proszę
o przekazanie szczegółowych informacji dotyczących postępowania na adres e-mail […]
…………………………………………
Data i podpis przedsiębiorcy (zgodnie z KRS)
Dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza. Prosimy o odesłanie go na adres mailowy
dorota.wiercioch@viatris.com, Mobile. (+48) 885 441 074 , w terminie maks. do dnia 20.04.2021 roku.
UWAGA!
W przypadku zmieniających się danych identyfikacyjnych podmiotu lub konieczności uzupełnienia
zgłoszenia prosimy o wypełnienie jedynie pól, których zmiany dotyczą.
Signed by /
Podpisano przez:
Krzysztof Neumann
Date / Data: 202103-31 15:19

