
COLAS

Palędzie, O6.O8.2O21r.

URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIKSEKRETARIAT

WE OPEN THE WAY

Gmina Kornik
Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik s

Dotyczy: realizacji zamówień pn.:
I. „Budowa drogi gminnej zbiorczej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 433 obręb Żerniki do działki 

nr 11 obręb Robakowo, w miejscowości Robakowo gmina Kórnik"
II. „BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ KAMIONKI - SZCZYTNIKI - KONINKO"

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) („Ustawa"), wnoszę o niezwłoczne udostępnienie informacji publicznej dot.
realizacji zamówień pn.
I. „Budowa drogi gminnej zbiorczej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 433 obręb Żerniki do działki

nr 11 obręb Robakowo, w miejscowości Robakowo gmina Kórnik" (realizacja w latach: 2015-2016) 
poprzez odpowiedź na pytania:

1) Czy Pan Paweł Napierała pełnił funkcję kierownika robót? Jeśli tak to jaki był okres pełnienia danej 
funkcji na przedmiotowym zamówieniu?

2) Jaki był termin realizacji przedmiotowego zamówienia?
3) Jaka była ostateczna wartość brutto robót?

II. „BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ KAMIONKI - SZCZYTNIKI - KONINKO" (realizacja w roku: 
2015) poprzez odpowiedź na pytania:

1) Czy Pan Paweł Napierała pełnił funkcję kierownika robót? Jeśli tak to jaki był okres pełnienia danej 
funkcji na przedmiotowym zamówieniu?

2) Jaki był termin realizacji przedmiotowego zamówienia?
3) Jaka była ostateczna wartość brutto robót?

Nadmieniamy, iż zgodnie z art. 2 ust. 2. Ustawy o dostępie do informacji publicznej: Od osoby wykonującej 
prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Jednocześnie wnoszę o niezwłoczne przekazanie mi przedmiotowych informacji poprzez ich przesłanie drogą 
elektroniczną na adres e-mail:

Z poważaniem

COLAS Polska Sp. z o.o.
Kapitał zakładowy: 138 400 000.00 PLM
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Fax ó I S^4 54 65
e-mail: coiasócolas.pl
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