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From
Sent: Monday, December 03, 2018 3:08 PM 
To: um@um.olecko.pl 
Subject: Wniosek 

Witam 

Wniosek o Udostępnienie Informacji Publicznej przesyłam w załączniku. 

Proszę o odpowiedź 

Pozdrawiam 

Doradca Handlowy odd=ial Podlasie 
nr tel. 515-869-436 

WC Serwis Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 
ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze 
T: +48 32 278 45 31 I F: +48 32 376 07 77 

infolinia: 801 133 088 

ooeo 
Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie do osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o 
charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przekazywanie, rozpowszechnianie 
lub innego rod1aju wykorzystanie, bądź podjęcie Jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez osobę lub podmiot nie 
będący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzyma/ ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie 
nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera 
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WNIOSEK 
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. 
U. Nr 112 poz. 1198, z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji < n\:,·czących
wyników zapytania ofertowego, w postaci wszystkich zgłoszonych ofert wraz z załącznikami oraz
ogłoszonych wyników, w zakresie wynajmu i serwisowania toalet sanitarnych, umywalek
wolnostojących, pisumów wolnostojących, kabin prysznicowych, wynajmu kontenerów (socjalne,
biurowe, magazynowe, sanitarne, kuchenne, kasowe) oraz wynajmu i montażu ogrodzeń
przenośnych za rok 2015, 2016, 2017 i 2018.

SPOSÓB I FORMA UDOSTEPNIENIA INFORMACJI: 

j D pliki komputerowe 
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FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI: 
O Przesianie informacji por.złą elektroniczną na adres 
m.stocka@wcserwis.pl

Wyrażam zgodę n:l p1 ,.twc1rz::inie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o od1 1·c ·,iP. rJ�·nych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. 
zm.). 
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