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Dotyczy: udostępnienia informacji publicznej na wniosek
Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 29
marca 2016 r., dotyczący przesłania listy producentów ringów oraz stanowisk
zakupywanych przez Fundację "Wspinka" w latach 2007-2015 wraz z
odpowiednimi atestami oraz deklaracjami zgodności, przekazuję poniższe
informacje:
- Fundacja WSPINKA rozpoczęła swoją działalność w dniu jej założenia tj. 9
kwietnia 2009 r. i w związku z tym nie posiada żadnych dokumentów
dotyczących jej działalności wcześniejszych niż wskazana data,
- Fundacja WSPINKA nigdy nie dokonywała zakupów towarów w postaci
„ringów” tym samym nie posiada jakichkolwiek informacji i dokumentów
odnoszących się do producentów, atestów i deklaracji zgodności dotyczących
„ringów”,
- w okresie od dnia 9 kwietnia 2009 r. do końca 2015 r. Fundacja WSPINKA
kupowała materiały w postaci zakotwień skalnych niezbędnych do wykonania
systemu asekuracji na drogach wspinaczkowych, w tym stanowiska
zjazdowe, kotwie skalne oraz kotwie zjazdowe. Zakupy były dokonywane w
oparciu o przeprowadzane konkursy ofert lub postępowania przetargowe od
następujących firm: F.P.H.U. OPTIMA Kotara Jacek oraz F.H.U. JARYS Jan
Sojka. W każdym przypadku, zgodnie ze złożonymi ofertami kupowane były
zakotwienia skalne marki „koTwa”,
- Fundacja WSPINKA nie posiada jakichkolwiek informacji i dokumentów
określonym we wniosku jako „atesty”, gdyż nigdy nie posiadała takowych,
- deklaracje zgodności dotyczące kupowanych przez Fundację WSPINKA
materiałów w tym stanowisk zjazdowych są powszechnie dostępne w BIP
pod adresami:
https://bip.wspinka.org/sites/default/files/wyniki/oferty-wodpowiedzi-na-zapytanie-ofertowe-z-dnia-31-marca-2014r./oferta_zakotwienia_20140404-zalaczniki.zip
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-

oraz
https://bip.wspinka.org/sites/default/files/wyniki/oferty-wodpowiedzi-na-zapytanie-ofertowe-z-dnia-1-kwietnia-2016r./oferta_zakotwienia_20160407-zalaczniki.zip. Deklaracje zgodności
były załączone do składanych przez oferentów ofert,
Fundacja WSPINKA nigdy nie otrzymała żadnej oferty bezpośrednio od
jakiegokolwiek producenta zakotwień skalnych (w tym stanowisk
zjazdowych) i tym samym nie dokonywała zakupów takich materiałów
bezpośrednio u ich producentów. W związku z tym Fundacja WSPINKA nie
posiada informacji na podstawie których możliwe byłoby wytworzenie listy
producentów wskazanej we wniosku.

W związku, iż wnioskowane o udostępnienie informacje publiczne, które są w
posiadaniu Fundacji WSPINKA zostały udostępnione, zgodnie z art. 7, ust. 1, pkt
1) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.
2001 Nr 112 poz. 1198 ze zm.), w drodze ogłoszenia ich w Biuletynie
Informacji Publicznej, prowadzonym przez Fundację WSPINKA, wnioskowane
informacje, na podstawie art. 10, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej, nie podlegają udostępnieniu na wniosek.

Z poważaniem
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