II - Petycja Odrgbna - procedowana w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - dla ulatwienia i zmniejszenia
biurokracji dotqczamy jg do niniejszego wniosku. Nie jest to taczenie trybOw - zatem prosimy kwalifikowad niniejsze pisma jako
dwa Srodki prawne - wniosek oznaczony jako 1 i odrebna petycje oznaczon4 II - vide - J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J.
Borkowski, Kodeks postepowania&#8230;, s. 668; por. takie art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - dostqpne w sieci Internet.
W trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 tj. z dnia 2018.05.10) - blow pod uwagg, it dbatoto o zdrowie i komfort InteresantOw,
Pracownik6w Urzedu, uczniow w szkolach publicznych, etc - nalety z pewnoicia do wartosci wymagajacych szczegolnej ochrony
w imie dobra wspolnego, mieszczacych sig w zakresie zadari i kompetencji adresata petycji - wnosimy o:
11.1) Wykonanie rekonesansu w obszarze zwiazanym z udostgpnianiem przez Urzad ptynow do dezynfekcji w oparciu o
sygnalizowane zagadnienia w wytej wzmiankowanym wniosku o udostepnienie informacji publicznej (szczegolnie zwracamy
uwagg na osnowg wniosku) i w oparciu o udzielone przez Urzad odpowiedzi.
11.2) Zaplanowanie postgpowania w trybie uproszczonym do 30 tys. euro lub w trybie Ustawy prawo zamowieri publicznych,
kt6rego przedmiotem bedzie zamowienie ptynow do dezynfekcji rak - spelniajgcych aktualne normy podane w niniejszym piimie i
w oparciu o powolane powyiej - ogolnie uznane zasady postgpowania lege artis - przy udostgpnianiu Srodkow do dezynfekcji.
OczywiScie ABY NASZA PETYCJA NIE BYLA W 2ADNYM RAZIE LACZONA Z PO2NIEJSZYM trybem zamowienia nie musimy
dodawad, ie jestetmy przekonani, it postepowanie bedzie prowadzone z uwzglgdnieniem zasad uczciwej konkurencji - i o
wyborze oferenta bgda decydowad jedynie ustalone przez decydentOw kryteria zwiazane inter alia z aktualnym stanem prawnym,
bezpieczeristwem oraz racjonalnym wydatkowaniem Srodkow publicznych.
11.3) Aby zachowad petna jawnoSa i transparentnoSo dzialari - wnosimy o opublikowanie tresci petycji na stronie internetowej
podmiotu rozpatrujacego petycjg lub urzedu go obstugujacego (Adresata) - na podstawie art. 8 ust 1 ww. Ustawy o petycjach co jest jednoznaczne z wyraieniem zgody na publikacje wszystkich danych. Chcemy dziatad w petni jawnie i transparentnie.
Osnowa Petycji:
Jak powytej w osnowie wniosku.
Pomimo, ie nie wnioskujemy o informacjg przetworzon4 w zakresie wymagajacym znacznych naktadow pracy, uzasadniamy nasze
pytania stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostgpie do informacji publicznej — tym, ie przedmiotowa informacja
oraz ewentualna pOiniejsza proba sanacji tego obszaru wydaje sie szczegOlnie istotna z punktu widzenia uzasadnionego Interesu
Spolecznego pro publico bono - co uwidoczniono w wyiej powotanych podstawach prawnych oraz w osnowie wniosku/petycji*
§8) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministrow z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wnioskOw. (Dz. U. z dnia 22
styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) - na adres e-mail:
§11) Wnosimy o to, aby odpowiedi w przedmiocie powyiszych pytan i petycji zlotonych na mocy art. 63 Konstytucji RP - w
zwiazku z art. 241 KPA, zostata udzielona - zwrotnie na adres e-mail
§12) Wniosek zostat sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych Ustawy z
dnia 5 wrzetnia 2016 r. o ustugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)
Wnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.

Dodatkowe informacje:
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - osoba reprezentujaca Podmiot
wnoszacy petycjg Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza zostata ztoiona za pomoca Srodkow komunikacji elektronicznej - a
wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest:
Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny za pomoca uzyskanego z Biuletynu
Informacji Publicznej Urzedu - adresu e-mail 1

Postulujemy, ABY NASZA PETYCJA NIE BYLA W ZADNYM RAZIE LACZONA Z Po2NIEJSZYM jakimkolwiek trybem zamOwienia
nie musimy dodawad, ie mamy nadziejg, it wszelkie postgpowania 1304 prowadzone z uwzglednieniem zasad uczciwej
konkurencji - i o wyborze oferenta bed4 decydowad jedynie ustalone przez decydentOw kryteria zwiazane inter alia z parametrami
ofert oraz ceng.
Oczywitcie - wszelkie ewentualne postgpowania - ogtoszone przez Jednostkg Administracji Publicznej - bgdace nastgpstwem
niniejszego wniosku - nalety przeprowadzio zgodnie z rygorystycznymi zasadami wydatkowania Srodkow publicznych - z
uwzglednieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystoSci i transparentnoSci - zatem w petni lege artis.
Ponownie sygnalizujemy, ie do wniosku dolaczono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, ktOre bez ponoszenia optat, moina uzyskad na
stronach WWW podmiotOw - zgodnie z ustawa, Swiadczacych ustugi certyfikacyjne.

