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1 Definicje
• "Techniczna  Informacyjna"  oznacza  wszystkie  rysunki,  dane,  dokumenty  techniczne  i inne 

przekazane informacje techniczne.

• "Poufna Informacja"  oznacza  "Techniczną  Informację"  oraz  informację  handlową,  która  jest 
ujawniona bezpośrednio lub pośrednio Oferentowi przez RAFAKO S.A.

• „Oferent”   oznacza  potencjalnego  dostawcę  dokonującego  rejestracji  na  elektronicznej 
Platformie Zakupowej RAFAKO SA. 

2 Zobowiązania
Wszystkie „Techniczne Informacje” stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa RAFAKO S.A w rozumieniu 
art.  11,  ust.  4  ustawy  o zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  (Dz.U.  nr  47,  poz.  211  z 1993  r. 
z późniejszymi zmianami). Wykorzystanie „Technicznych Informacji” i udostępnianie osobom trzecim 
bez zgody RAFAKO S.A. grozi sankcjami karnymi i finansowymi.

Jeżeli RAFAKO S.A udzieli "Poufnych Informacji", to Oferent zobowiązuje się nie wykorzystywać ich 
do  innych  celów  niż  ocena  przystąpienia  do  współpracy  z RAFAKO  S.A  i  odpowiednio  do 
przygotowania  Oferty  dla  RAFAKO  S.A,  a  w przypadku  udzielenia  Zamówienia  do  realizacji  jego 
przedmiotu.
Oferent zobowiązuje się:

• nie ujawniać "Poufnych Informacji" stronom trzecim,
• trzymać w sekrecie wszystkie "Poufne Informacje”,  spowodować aby wszystkie w formie 

pisemnej  materiały  powiązane  z taką  informacją  były  jasno  oznaczone  jako  poufne 
i zapobiec nieautoryzowanemu wykorzystaniu lub kopiowaniu,

• zastosować  odpowiednie  środki  ostrożności  w celu  zachowania  tajemnicy  "Poufnej 
Informacji"  wśród  pracowników  Oferenta  mających  dostęp  do  ważnych  dokumentów 
i informacji tak, aby pracownicy przestrzegali tajemnicy informacji przy osobach trzecich.

3 Wyjątki
Zobowiązanie  to  nie  wpływa  na  prawa  Oferenta  do  ujawnienia  jakichkolwiek  „Technicznych 
Informacji” jeżeli:

• były publicznie znane w czasie gdy zostały ujawnione przez Oferenta lub stały się publiczną 
wiadomością w inny sposób niż przez działalność Oferenta,

• były ujawnione za pisemną zgodą RAFAKO S.A.,

4 Bez licencji
Ujawnienie  Oferentowi  „Poufnych  Informacji”  nie  powinno  być  interpretowane  jako  przyznanie 
jemu przez RAFAKO S.A. jakiejkolwiek licencji lub praw do przedmiotu własności intelektualnej 
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5 Okres ważności
Niniejsze zobowiązania Oferenta pozostaną w mocy na czas nieokreślony.

6 Rozstrzyganie kwestii spornych
Strony  zobowiązują  się,  że  wszelkie  kwestie  sporne  będą  rozstrzygane  w sposób  polubowny. 
w przypadku  braku  rozstrzygnięcia  spory  na  tle  Zobowiązania  rozpatrywane  będą  przez  sąd 
powszechny właściwy dla siedziby RAFAKO S.A..
W sprawach nie unormowanych niniejszym Zobowiązaniem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

7 Odpowiedzialność
W  przypadku  naruszenia  zasad  ochrony  „Poufnej  Informacji”  Oferent  jest  zobowiązany  do 
wyrównania szkody w całości jaką wywołał swoim działaniem lub swoich Poddostawców.

8 Ochrona praw własności intelektualnej
Oferent będzie chronił i powetuje RAFAKO S.A. wszelkie straty i koszty postępowania wynikłe z, lub 
związane  z naruszeniem  przez  Oferenta  lub  jego  Poddostawców  jakichkolwiek  praw  własności 
intelektualnej, znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw.

Zgodnie z reprezentacją Oferenta niniejsze Oświadczenie składają:

................................................................. .................................................................
Daty i Podpisy  pełnej reprezentacji Oferenta.
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