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Sprawa: informacja o sposobie rozstrzygnięcia skargi

Szkoła Podstawowa nr 203 w Warszawie pzy ul, Ks. l. J. Skorupki 8, 00-546

Warszawa, prowadząc konkurs ofeń na.: ,,Najem lokalu użytkowego - kuchni i zaplecza

kuchennego wraz ze świadczeniem usługi żywienia uczniów SzkoĘ Podstawowej nr 203

w Warszawie w roku szkolnym 2015/2016" lnformuje - w związku ze skargą na czynności

związane z przeprowadzeniem przedmiotowego konkursu, złożoną pżez Państwa w dniu

16 grudnia 2015 roku - o uznaniu skargi w całości za niezasadną.

uzasadnienie:

Skażący w złożonej skardze wskazał na:

1. Naruszenie §12 ust. 1 w zw. z§12 ust. 2 Regulaminu konkursu, czym uniemozliwiono

złożenie skarg na czynności związane z pzeprowadzeniem konkursu oraz tym samym

u n iem ozl iwienia złożen ia skutecznej skarg i pzez uczestn i ków postę powan ia ;

2. Naruszenie Rozpoządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie

środków spożywczych przeznaczonych do sprzedazy dzieciom i młodzieźy w jednostkach

systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane

w ramach zywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. 2015, poz.

1256) oraz Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie zywności

i żywienia (Dz, U. 2015, poz. 35) popżez §11 ust, 4 Regulaminu konkursu.

Skażący wnosił o:

- uniewaznienie konkursu lub povńózenie czynności konkursowych;

- wgląd do dokumentacji konkursowej.

Organizator konkursu - Szkoła Podstawowa nr 203, ul, Ks. l. J. Skorupki 8, 00-546

Warszawa - zĄęła następujące stanowisko:

1. Komunikat o zamknięciu konkursu jest podawany do publicznej wiadomości popzez

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie placówki oświatowej, na stronie internetowej

placówki oświatowej oraz Biuletynie lnformacji Publicznej wraz z informacją o terminie

składania przez uczestników konkursu skarg na czynności związane z przeprowadzeniem

konkursu. Komunikat o zamknięciu konkursu został w dniu 11 grudnia 2015 roku wywieszony


