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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.), w nawiązaniu do pisma sygn. DU.581/104/17, wnoszę o
udzielenie mi następujących informacji publicznych:

 
1.  W  jaki  sposób  zostało  dokonane  oszacowanie  wartości  zamówienia  na  zaprojektowanie  i
wykonanie systemu EKWT (Elektroniczna Książka Wyjść Taternickich)? Jeżeli w związku z działaniami
TPN  (zamawiającego)  w  tym  zakresie  zostały  wytworzone  jakieś  dokumenty  (np.  prośby  o
przedstawienie ofert, oferty od podmiotów, specyfikacja techniczna itp. - katalog jest przykładowy i
otwarty), proszę o udostępnienie kopii tych dokumentów.
2. Jakie inne serwisy internetowe oraz usługi informatyczne świadczyła (lub świadczy) na rzecz TPN
firma Netface Dominik Smaga? Proszę o  podanie wartości wynagrodzeń wypłaconych dotychczas
przez TPN tej firmie za świadczone usługi.
3. Proszę o udostępnienie kopii umowy (wraz z ewentualnymi załącznikami) zawartej przez TPN z
firmą  Netface  Dominik  Smaga  na  zaprojektowanie  i  wykonanie  systemu  EKWT  oraz  kopii
dokumentacji stanowiącej specyfikację na podstawie której został zaprojektowany i wykonany system
EKWT.
4. Jakie osoby brały udział w konsultowaniu EKWT? Proszę o podanie imion i nazwisk wraz z funkcją
pełnioną w TPN lub ze wskazaniem jaki podmiot dana osoba reprezentowała.
5.  Proszę  o  udostępnienie  dokumentu regulującego  zasady  wydatkowania  przez  TPN  środków
niższych niż 30 tysięcy euro.

 
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 serwisu wspinka.org

Obywatelska WSPINKA
PROGRAM NA RZECZ KSZTAŁTOWANIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
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