Toruń, dnia _______________

DEKLARACJA WEKSLOWA

__________________________________________________________________________
(nazwa wystawcy weksla)
z siedzibą w ________________________________________________________________,
reprezentowana/y przez: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________,
zwana/y dalej Wystawcą w załączeniu składa do dyspozycji Globedata sp. z o.o. z siedzibą
przy ul. Konopnickiej 25/3, 87-100 Toruń, zwanej dalej Wierzycielem weksel własny in
blanco jako zabezpieczenie wykonania porozumienia o zachowaniu poufności nr ZO
GD/1/2017 - Załącznik nr 4 z dnia ________________, zawartego w celu zabezpieczenia
należytego przebiegu postępowania przetargowego oraz ochrony w czasie trwania tego
postępowania tajemnicy przedsiębiorstwa _________________________, zwanego dalej
Porozumieniem.
Wierzyciel ma prawo wypełnić weksel w każdym czasie w przypadku, gdy Wystawca zgodnie
z Porozumieniem za nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązania zostanie
zobowiązany do zapłacenia kary umownej i nie zapłaci jej w wyznaczonym terminie 14 dni
od wystawienia noty obciążeniowej.
Złożony weksel In blanco zabezpiecza zobowiązania Wystawcy z tytułu zawarcia
Porozumienia na sumę odpowiadającą zadłużeniu Wystawcy, łącznie z wszelkimi innymi
powstałymi z tego tytułu kosztami i opłatami.
Weksel może być przedstawiony do zapłaty w terminie nie dłuższym niż jeden rok od jego
wystawienia. Weksel będzie płatny w siedzibie Wierzyciela, rzeczywista zapłata nastąpi w
PLN.
O wypełnieniu weksla i jego opatrzeniu datą płatności Wierzyciel zawiadamia Wystawcę
listem poleconym na wskazany adres podany w komparacji porozumienia, chyba, że
Wystawca weksla powiadomi Wierzyciela o zmianie adresu listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru. List powinien być wysłany co najmniej na 7 dni przed terminem
płatności. Jeżeli Wystawca weksla nie powiadomi Wierzyciela o zmianie adresu swojej
siedziby, list skierowany według ostatnich danych i pod ostatnio wskazany adres będzie

uważany za skutecznie doręczony z dniem pierwszego awiza pocztowego albo z dniem jego
zwrotu przez pocztę z adnotacją „adresat nieznany” lub z podobną adnotacją.
Weksel zostanie zwrócony upoważnionemu przedstawicielowi Wystawcy do rąk własnych w
siedzibie Wierzyciela w przypadku niewystąpienia podstaw do naliczenia kary umownej, o
której mowa w Porozumieniu w terminie do 31 grudnia 2017 r.

_____________________________

_____________________________

(nazwa, adres wystawcy weksla)

(podpisy osób upoważnionych do
wystawienia weksla)

