Ogłoszenie nr 500052086-N-2017 z dnia 31-10-2017 r.
Kościerzyna:
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe.
Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miejska Kościerzyna, Krajowy numer identyfikacyjny 19167512600000, ul. ul. 3 Maja , 83400 Kościerzyna,
woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 802 300, e-mail wizp@koscierzyna.gda.pl, faks 586 802 320.
Adres strony internetowej (url): www.bip.koscierzyna.gda.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można
uzyskać pod adresem(URL):
bip.koscierzyna.gda.pl/portal?id=406680
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny
sposób:
forma pisemna
pod adres: Urząd Miasta KOścierzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna, pok. 62, IV piętro bud. urzędu
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
Konkurs architektoniczna-rzeźbiarski na pomnik dr A. Majkowskiego w Kościerzynie
Numer referencyjny: ZP 25/2017
II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Przedmiotem konkursu są twórcze prace projektowe obejmujące opracowanie koncepcji pomnika dr Aleksandra
Majkowskiego. Celem konkursu jest wyłonienie zwycięskiego projektu, którego Autor zostanie zaproszony do
negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie rzeźby.
II.3) Główny kod CPV 92312230-2
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Uczestnkiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba
prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana „Uczestnikiem konkursu
samodzielnie biorącym udział w konkursie” bądź podmioty te występujące wspólnie, jako „Uczestnicy konkursu
wspólnie biorący udział w konkursie”, spełniający następujące wymagania: nie podlega wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie określa warunków
udziału w niniejszym konkursie.
Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności zawodowej:
Nie
Należy podać dla jakiego zawodu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
CZYTELNOŚĆ FIGURALNA POSTACI – RZEŹBY - 25
SPOSÓB PRZEKAZU FORMALNO-PRZESTRZENNEGO - 25
UMIEJĘTNOŚĆ PRAWIDŁOWEGO WPISANIA DZIEŁA W STRUKTURĘ ARCHITEKTONICZNĄ I HISTORYCZNĄ
MIASTA - 25
KRYTERIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE OKREŚLAJĄCE REALNOŚĆ WYKONANIA, JAKOŚĆ ROZWIĄZAŃ
TECHNICZNYCH I MATERIAŁOWYCH, WALORY EKONOMICZNE - 25
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:
Data: 16/11/2017, godzina: 11:00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace
konkursowe:
język polski
IV.2.2) Informacje dodatkowe:
Termin złożenia prac konkursowych - 17.01.2018r. W uzasadnionych przypadkach Organizator konkursu może
dokonać zmiany terminu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników konkursu.

IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
W niniejszym konkursie zostanie wybrana i nagrodzona jedna praca. Autor zwycięskiej pracy zostanie nagrodzony
zaproszeniem do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację dzieła, a z Laureatem zostanie zawarta
odrębna umowa realizacyjna.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami,
którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:
Nie
Informacje dodatkowe:

Wywieszono: 31.10.2017r.

