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Wniosek Nr 8/2015 - do Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych 

Szanowny Panie Dyrektorze, 
Z zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZZP-2184/KK/2013 z 21 czerwca 

2013 r.) a dotyczącego ogłoszonego przez IBE przetargu na wykonanie usługi „Przygotowanie i realizacja 
kampanii PR promującej i upowszechniającej produkty oraz wyniki badań realizowanego projektu pt. 
"Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego" 
współfinansowanego przez UE ze środków EFS” - (numer sprawy IBE/30/D/2013), wynika, _e koszt tej 
usługi wyniesie/wyniósł(?) 4 330 557.46 zł. 
  
Działajac na podstawie zapisu art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ustawy o dostepie do informacji 
publicznej zwracam sie z wnioskiem o przedstawienie mi nastepujacych informacji publicznych: 

1.    Jakie szczegółowe działania/usługi/produkty/dzieła/[…] zostały wykonane w ramach ww. usługi? 

  
Produkty te zostały wyszczególnione w OPZ i umowie, oba dokumenty są na stronie IBE.  
  

2.    Kopii lub działających linków do artykułów, notatek, reklam, ogłoszeń/[…] prasowych wykonanych w 
ramach ww. usługi. 
  

Szanowny Panie, nie możemy naruszać praw autorskich podmiotów, które udostępniają odpłatnie ww. 
artykuły. 

  
3.    Kopii lub podanie działających linków do audycji/ogłoszeń/reklam/[…] w radio, telewizji oraz 

internecie wykonanych w ramach ww. usługi. 
  
Szanowny Panie, Nie możemy naruszać praw autorskich podmiotów, które udostępniają odpłatnie ww. 
artykuły.   

  
  

4.    Kopii plików zarejestrowanego obrazu i dźwięku z konferencji/spotkań/[…] przeprowadzonych w 
ramach ww. usługi lub jeżeli w czasie tych konferencji nie był rejestrowany obraz i dźwięk, to 
przedstawienie szczegółowych ich opisów wraz prezentacjami na nich przedstawionymi. 

  
Wszystkie relacje z realizowanych w ramach wspomnianej umowy wydarzeń znajdują się na stronie IBE.  
  

5.    Czy w ramach ww. usługi i związanej z nią umowy były podpisane umowy uzupełniające? Jeżeli 
były, to w jakim zakresie, czego dotyczyły i na jakie kwoty opiewały? 

  
Nie było takich umów.  
  

  

Z wyrazami szacunku 

  
  
Natalia Skipietrow 
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