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Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

ul. Krasickiego 25, 42‐500 Będzin

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr
112, poz. 1198 z późn. zm.) wnoszę o  udzielenie mi następujących informacji publicznych, związanych z realizacją
projektu: Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego
Orlich Gniazd finansowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ i zadania Ochrona cennych przyrodniczo
siedlisk  nieleśnych,  charakterystycznych  dla  obszaru  Parku  Krajobrazowego  Orlich  Gniazd  –  Wydanie
Przewodnika dla wspinaczy oraz Kalendarza na 2015 rok:

1. Proszę o  udostępnienie kopii  umowy zawartej z wybranym oferentem na realizację usługi: Wydanie
Przewodnika dla wspinaczy oraz Kalendarza na 2015 rok, tj. z firmą Agencja Reklamowo-Wydawnicza
"Studio-B&W"  Wojciech  Janecki,  zgodnie  z  Zawiadomieniem  z  dnia  04.12.2014r.  (znak:
LIFE.0702.1.2014.MD, L.dz. 653.2014)

2. Proszę o udostępnienie kopii opłaconej przez Wykonawcę polisy OC na kwotę nie mniejszą niż 50.000
zł, zgodnie z ogłoszeniem nr 387014 - 2014 z dnia 25.11.2014r. (ust. III.3.5)

3. Proszę o udostępnienie kopii projektu publikacji przekazanej do akceptacji Zamawiającego oraz kopię
ewentualnych uwag Zamawiającego do tego projektu, zgodnie z założeniami technicznymi w ogłoszeniu nr
387014 - 2014 z dnia 25.11.2014r. (ust. II.1.3.1)

4. Proszę o udostępnienie protokołu zdawczo-odbiorczego lub innego dokumentu o adekwatnej wartości
(np.  protokołu  odbioru  prac  dokonanego  przez  upoważnionego  przedstawiciela  Zleceniodawcy),
potwierdzającego przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę wykonanego przedmiotu zamówienia tj.
Przewodnika  dla  wspinaczy  oraz  Kalendarza  na  2015  rok  wraz  z  protokołem  przekazaniem  praw
autorskich do wykonanych publikacji.

5. Proszę o udostępnienie kopii wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

Wnioskowane informacje proszę przesłać  w formie elektronicznej na adres e-mail: obywatelska@wspinka.org lub
wskazać dokładną lokalizację w sieci Internet gdzie znajdują się te informacje (adres strony www).

 
W razie odmowy udzielenia informacji  proszę  o  wydanie  decyzji  w trybie  KPA  (Wyrok NSA  z  2009-12-16 OSK
1002/09).
‐‐

Z uszanowaniem,
Mateusz Paradowski

Redaktor naczelny portalu wspinka.org

Obywatelska WSPINKA
PROGRAM NA RZECZ KSZTAŁTOWANIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

E-mail: obywatelska@wspinka.org
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