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L.dz. EZ/2021/01/7 
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,  
ul. Płowiecka 8, 37-700 Przemyśl 
e-mail: mpec@mpwc.przemysl.pl 

 
  
dotyczy postępowania pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej wraz z kablem sygnalizacyjnym przez most i 

wiadukt w drodze obwodowej Miasta Przemyśla, w rejonie ul. Sanowej i ul. Emilii Plater w 

Przemyślu, wraz z opracowaniem projektu wykonawczego uwzględniającego zmianę rurociągów 

stalowych z izolacją termiczną  z twardej pianki poliuretanowej i płaszcza osłonowego z blachy 

ocynkowanej na rurociągi preizolowane na odcinku spinającym dwa odcinki sieci doziemnej, 

preizolowanej, pomiędzy przyczółkiem Nr 5 a podporą wiaduktu Nr 5” 

 

WNIOSEK 

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

 

Działając na podstawie art. 1, art. 2, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej 

postępowania pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej wraz z kablem sygnalizacyjnym przez most i wiadukt w drodze 

obwodowej Miasta Przemyśla, w rejonie ul. Sanowej i ul. Emilii Plater w Przemyślu, wraz z opracowaniem projektu 

wykonawczego uwzględniającego zmianę rurociągów stalowych z izolacją termiczną  z twardej pianki poliuretanowej 

i płaszcza osłonowego z blachy ocynkowanej na rurociągi preizolowane na odcinku spinającym dwa odcinki sieci 

doziemnej, preizolowanej, pomiędzy przyczółkiem Nr 5 a podporą wiaduktu Nr 5” poprzez udostępnienie ofert wraz 

z wszystkimi załącznikami złożonych w w/w postępowaniu. 

 

Wobec powyższego, w związku z przepisem art. 13 ust. 1 przewidującym udostępnienie informacji publicznej bez 

zbędnej zwłoki, wnioskodawca wnosi o niezwłoczne udostępnienia wszystkich żądanych dokumentów w formie 

elektronicznej poprzez przesłanie ich na adres mailowy wnioskodawcy tj. biuro@heatco.pl lub o udostępnienie w 

miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku. 

 
Z poważaniem 

 

Edyta Ziarko- Prezes Zarządu 
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