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Urząd Zamówień Publicznych
Zamieszczanie zamówień on-line w BZP.
http://www.portal.uzp.gov.pl

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczenie obowiązkowe
Zamieszczenie nieobowiązkowe

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa:

Powiat Białostocki – Zarząd Powiatu Białostockiego
Adres pocztowy:

ul. Borsucza 2
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Białystok

Województwo:

15-569

Tel.:

Podlaskie

Faks:

(+48) 85 7403982

(+48) 85 7403951
Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada):

http://www.powiatbialostocki.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Administracja rządowa centralna

Uczelnia publiczna

Administracja rządowa terenowa

Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Administracja samorządowa

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Inny (proszę określić):

Podmiot prawa publicznego
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,
sąd lub trybunał
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SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU KONKURSU
II.1.1) Nazwa nadana konkursowi przez Zamawiającego
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej
rozbudowy i przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
II.1.2) Określenie przedmiotu konkursu
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej, tj. opracowania projektowego
przedstawiającego autorską koncepcję programowo-przestrzenną budynku pełniącego funkcję
nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Białymstoku, będącego wynikiem rozbudowy i
przebudowy istniejącego budynku Starostwa, zlokalizowanego na terenie przy ul. Borsuczej 2 w
Białymstoku.
Istniejący budynek wymaga rozbudowy i przebudowy tj. wprowadzenia zmian programowoprzestrzennych umożliwiających jego dalsze prawidłowe funkcjonowanie, w sposób adekwatny
do realizowanych zadań oraz statusu mieszczącego się w nim urzędu powiatowego.
Istotna rola jaką odgrywa obecnie Starostwo Powiatowe w procesach zarządzania
i stymulowania rozwoju powiatu białostockiego uzasadnia konieczność zweryfikowania
dotychczasowej i wykreowania nowej wizji funkcjonowania tego obiektu.
W wyniku realizacji projektowanej rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku Starostwa
Powiatowego w Białymstoku Zamawiający zamierza uzyskać zespół budynków biurowych,
połączonych ze sobą komunikacyjnie, które będą docelowo pełnić funkcje urzędu i siedziby
władz administracyjnych powiatu białostockiego.
W ramach projektowanej rozbudowy i przebudowy możliwa jest zatem przebudowa w
zakresie zmiany struktury funkcjonalno-przestrzennej istniejącego budynku Starostwa
Powiatowego w Białymstoku oraz jego obecnego wyrazu estetycznego, w zakresie niezbędnym
do prawidłowego funkcjonowania projektowanego zespołu budynków.
Opracowanie konkursowe powinno w szczególności przedstawiać:
1) koncepcję zagospodarowania terenu położonego w granicach opracowania konkursowego
wraz z parkingami, elementami małej architektury i zielenią urządzoną,
2) schemat docelowego zagospodarowania terenu przedstawiający lokalizację istniejącego
budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku oraz budynku nowo projektowanego, jako
jego rozbudowy, wraz projektowaną obsługą komunikacyjną terenu objętego opracowaniem
konkursowym;
3) koncepcję architektoniczno-budowlaną nowo projektowanego budynku pełniącego funkcje
nowej siedziby Powiatowego w Białymstoku oraz przebudowy i ewentualnej zmiany wyrazu
estetycznego istniejącego budynku Starostwa, zlokalizowanego przy ul. Borsuczej 2
w Białymstoku,
4) opis koncepcji konkursowej wraz z informację o planowanych kosztach sporządzoną zgodnie
z załącznikiem B-10 do Regulaminu wraz z szacunkową wyceną tych kosztów wraz z
danymi dotyczącymi wskaźników ilościowych, a także wykazem obowiązujących, przyjętych
do obliczeń wskaźników cenowych, cen rynkowych lub aktualnych powszechnie
stosowanych cenników, katalogów czy taryfikatorów.
Szczegółowy opis przedmiotu konkursu oraz informacje dotyczące:
zakresu obszarowego opracowania konkursowego,
położenia terenu objętego opracowaniem w strukturze przestrzennej miasta,
uwarunkowań wynikających z istniejącego zagospodarowania terenu i jego sąsiedztwa,
uwarunkowań wynikających z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
 wymagań programowych (funkcjonalno-użytkowych) ustalonych przez Zamawiającego,
zostały zawarte w załączniku B-1 do Regulaminu.










Pozostałe materiały niezbędne do wykonania zadania konkursowego, w tym:
podkład sytuacyjno-wysokościowy terenu objętego opracowaniem konkursowym,
obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
program funkcjonalno-użytkowy projektowanego budynku,
wstępna inwentaryzacja architektoniczna istniejącego budynku Starostwa Powiatowego w
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Białymstoku, sporządzona na potrzeby niniejszego konkursu,
 dokumentacja fotograficzna terenu objętego opracowaniem konkursowym i jego sąsiedztwa,
zostały opracowane w formie elektronicznej i dołączone do Regulaminu jako załączniki: B-2÷B-8.
Rozstrzygnięcie konkursu, będzie stanowić podstawę do zaproszenia uczestnika konkursu,
którego praca zostanie nagrodzona I nagrodą lub uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą,
spełniającą warunki konkursu, do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia
z wolnej ręki o udzielenie zamówienia publicznego, polegającego na szczegółowym opracowaniu
nagrodzonej pracy konkursowej – zgodnie z ustaleniami zawartymi w pkt: 5.3 i 6.2 Regulaminu.
Zaproszenie do negocjacji prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki jest częścią I
nagrody, przewidzianej do przyznania w przez Sad Konkursowy w wyniku rozstrzygnięcia
konkursu.
Ponadto dorobek konkursu zostanie wykorzystany w celach określonych w pkt. 6.1
Regulaminu.
II.1.3) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
Główny
przedmiot

71.22.00.00-6

Dodatkowe
przedmioty

71.22.30.00-7
00.00.00.00-0

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Warunki udziału
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu
Konkurs adresowany jest do architektów, urbanistów i podmiotów prowadzących działalność
w zakresie projektowania architektoniczno-urbanistycznego, zainteresowanych problematyką
projektowania obiektów użyteczności publicznej, w szczególności o funkcji z zakresu
administracji samorządowej.
Uczestnikami konkursu mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które nie podlegają wykluczeniu z konkursu
na podstawie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt.: 1÷4
tej ustawy, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Szczegółowy opis sposobu dokonywania oceny spełnienia ww. warunku:
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia
warunku będzie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia, w oparciu o oświadczenie
sporządzone zgodnie z załącznikiem A-2 do regulaminu konkursu;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

Szczegółowy opis sposobu dokonywania oceny spełnienia ww. warunku:
- za spełniających warunek Zamawiający uzna uczestników konkursu, którzy w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w konkursie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonali
należycie przynajmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji
projektowej, złożonej z projektu budowlanego i projektów wykonawczych poszczególnych
branż, budynku użyteczności publicznej (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
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budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.)) lub zespołów takich
budynków.
Ocena spełnienia warunku będzie dokonana w oparciu o oświadczenie sporządzone zgodnie
z załącznikiem A-2 oraz wykaz usług sporządzony zgodnie z załącznikiem A-3 do
regulaminu konkursu.
W wykazie musi zostać wymieniona i udokumentowana w prawidłowy sposób – tj. przy
pomocy poświadczenia lub oświadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt.: 1 i 3
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) – przynajmniej jedna usługa,
o której mowa powyżej;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;

Szczegółowy opis sposobu dokonywania oceny spełnienia ww. warunku:
- za spełniających warunek Zamawiający uzna uczestników konkursu, którzy dysponują
przynajmniej jedną osobą, która legitymuje się uprawnieniami budowlanymi do projektowania
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.) lub posiada kwalifikacje zawodowe do
wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie
architektury – odpowiadające wymaganiom określonym w ww. ustawie Prawo budowlane –
oraz odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych.
Ocena spełnienia warunku będzie dokonana w oparciu o wykaz osób sporządzony zgodnie
z załącznikiem A-4 oraz oświadczenie sporządzone zgodnie z załącznikiem A-5
do regulaminu konkursu;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Szczegółowy opis sposobu dokonywania oceny spełnienia ww. warunku:
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia
tego warunku będzie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia, w oparciu
o oświadczenie sporządzone zgodnie z załącznikiem A-2 do regulaminu konkursu.
Wartości pieniężne wykazane w dokumentach, o których mowa powyżej w pkt. 2, mających
na celu wykazanie spełniania przez uczestników konkursu warunków udziału w postępowaniu
dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia (wykaz usług), podane w walutach obcych,
zostaną przeliczone na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania
ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Spełnienie powyższych warunków uczestnicy konkursu potwierdzają poprzez złożenie
oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu
konkursowym. Ocena spełnienia warunków wymaganych od uczestników konkursu zostanie
dokonana przez Sąd Konkursowy według formuły: spełnia - nie spełnia.
Uczestnicy zainteresowani udziałem w konkursie zobowiązani są do złożenia wniosków
o dopuszczenie do udziału w konkursie, którego wzór przedstawia załącznik A-1 do regulaminu
konkursu. Do wniosku należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

 w zakresie wykazania spełnienia przez uczestników konkursu warunków, o których mowa
art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 907, ze zm.):
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
pkt.: 1 ÷ 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
907, ze zm.) - sporządzone zgodnie z załącznikiem A-2 do regulaminu konkursu;
b) wykaz usług polegających na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej złożonej
z projektu budowlanego i projektów wykonawczych poszczególnych branż, budynku użyteczności
publicznej (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2002 r. Nr 75, poz. 690, ze zm.)) lub zespołów takich budynków – wykonanych w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie - sporządzony zgodnie z załącznikiem A-
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3 do regulaminu konkursu;
Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty wykazu wszystkich wykonanych usług oraz informacji
o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Za główne usługi, których dotyczy
obowiązek wskazania w wykazie i załączenia ww. dowodów, uznaje się usługi niezbędne do
wykazania spełniania warunku określonego powyżej w zakresie posiadania przez uczestnika
konkursu wiedzy i doświadczenia. Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty wykazu wszystkich
wykonanych usług oraz informacji o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.
W wykazie musi zostać wymieniona przynajmniej jedna taka usługa, udokumentowana przy
pomocy poświadczenia lub oświadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt.: 1 i 3 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.
z 2013 r. poz. 231);
c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w opracowywaniu pracy konkursowej, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania
zamówienia, o którym mowa w ust. 5.3 regulaminu konkursu, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzony
zgodnie z załącznikiem A-4 do regulaminu konkursu. W wykazie musi zostać wymieniona
przynajmniej jedna osoba, która legitymuje się uprawnieniami budowlanymi do projektowania
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) lub posiada kwalifikacje zawodowe do
wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie architektury odpowiadające wymaganiom określonym w ww. ustawie Prawo budowlane - oraz odpowiednią
decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych;
d) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu pracy konkursowej, posiadają
wymagane uprawnienia do wykonania zamówienia, o którym mowa w ust. 5.3 regulaminu
konkursu, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - sporządzony zgodnie
z załącznikiem A-5 do regulaminu konkursu;

 w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.):
e) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) sporządzone zgodnie z załącznikiem A-6 do regulaminu konkursu;
f) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 907, ze zm.):
g) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50 poz. 331, z późn. zm.) albo
informację o tym, że uczestnik konkursu nie należy do grupy kapitałowej, sporządzoną zgodnie
z załącznikiem A-7 do regulaminu konkursu.
Oświadczenia i dokumenty, o których mowa powyżej muszą zostać dołączone do wniosku
o dopuszczenie do udziału w konkursie w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność
z oryginałem przez uczestnika konkursu lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania.
Składając ww. oświadczenia i dokumenty uczestnicy konkursu nie mogą polegać na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania pracy konkursowej
oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących ich stosunków.
Zamawiający może zażądać od uczestnika konkursu przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu, jeżeli złożona kopia dokumentu będzie w ocenie Sądu
Konkursowego nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.
W przypadku uczestników będących osobami fizycznymi – tj. osób prowadzących działalność
gospodarczą w formie niezarejestrowanej – istotnym warunkiem uczestnictwa jest również
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego i SARP oddział w
Białymstoku, dla potrzeb związanych bezpośrednio lub pośrednio z prowadzonym postępowaniem
konkursem, w tym także udostępniania danych mediom w celu prowadzenia akcji promocyjnych i
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marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.).
Wyrażenie ww. zgody następuje poprzez dołączenie do wniosku o dopuszczenie do udziału
w konkursie załącznika A-10 do Regulaminu, który powinien zostać wypełniony i podpisany przez
każdego uczestnika konkursu będącego osobą fizyczną.
Uczestnicy, o których mowa powyżej, mogą wspólnie brać udział w konkursie (np. spółka
cywilna, konsorcjum, grupa osób fizycznych, itp.).
Ubiegając się wspólnie o udział w konkursie uczestnicy zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) muszą
ustanowić na piśmie pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w prowadzonym
postępowaniu konkursowym.
Dokument pełnomocnictwa musi zostać obowiązkowo podpisany przez wszystkich
uczestników wspólnie ubiegających się o udział w konkursie – lub przez osoby uprawnione do
składania oświadczeń woli w imieniu poszczególnych uczestników – i musi zostać dołączony
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie do wniosku o dopuszczenie do udziału w
konkursie w formie odrębnego dokumentu sporządzonego zgodnie z załącznikiem A-9 do
regulaminu konkursu.
Wszelka korespondencja dotycząca przebiegu konkursu oraz rozliczenia finansowe będą
dokonywane wyłącznie z ustanowionym w powyższy sposób pełnomocnikiem.
Dane adresowe pełnomocnika będą stanowić adres do korespondencji i powinny zostać
zawarte we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie sporządzonym zgodnie z
załącznikiem A-1 do regulaminu konkursu.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
Znaczenie:

Kryteria:
1.
kryterium K1 – wartości wykreowanej idei projektowej w kontekście
spełnienia celu konkursu;

- 25%

2.
kryterium K2 – wartości architektoniczno-urbanistyczne zespołu, w tym
rozwiązań kompozycyjnych, komunikacyjnych, małej architektury i zieleni;

- 25%

3.
kryterium K3 – wartości architektoniczno-estetyczne obiektów, w tym
prawidłowość przyjętych rozwiązań funkcjonalnych oraz plastycznomateriałowych,

- 25%

4.
kryterium K4 –realność wykonania oraz ekonomiczność przyjętych
rozwiązań projektowych, w kontekście zaplanowanych kosztów realizacji
inwestycji.

- 25%

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu
dostępny do:
Data:

09/11/2015 (dd/mm/rrrr)

Godzina: 16:00

Miejsce: Stowarzyszenie Architektów Polskich – SARP oddział w Białymstoku
15-269 Białystok, ul. J. Waszyngtona 3
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00 ÷ 16:00, środa: 13:00 ÷ 20:00.
IV.2.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
Data:
21/08/2015 (dd/mm/rrrr)
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Godzina: 16:00

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: OR.-272.9.2015

Miejsce: Stowarzyszenie Architektów Polskich – SARP oddział w Białymstoku
15-269 Białystok, ul. J. Waszyngtona 3
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00 ÷ 16:00, środa: 13:00 ÷ 20:00.
IV.2.3) Termin składania prac konkursowych:
Data:
09/11/2015 (dd/mm/rrrr)

Godzina: 16:00

Miejsce: Stowarzyszenie Architektów Polskich – SARP oddział w Białymstoku
15-269 Białystok, ul. J. Waszyngtona 3
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00 ÷ 16:00, środa: 13:00 ÷ 20:00.
IV.3) NAGRODY
Rodzaj i wysokość nagród
Przewiduje się przyznanie następujących nagród:
I nagroda: 13.000 zł oraz zaproszenie autora lub autorów nagrodzonej pracy konkursowej do
negocjacji, tj. udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej
ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 2 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.),
w sprawie udzielenia zamówienia polegającego na szczegółowym
opracowaniu pracy konkursowej, zgodnie z ustaleniami zawartymi
w ust.: 5.3 i 6.2 regulaminu konkursu,
─ II nagroda: 10.000 zł,
─ wyróżnienie: 7.000 zł.
─

Podane powyżej kwoty nagród i wyróżnień pieniężnych są kwotami brutto. Podlegać one
będą opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania przez Sąd Konkursowy zmian, zarówno
co do liczby, jak i wysokości przyznawanych nagród i wyróżnień, pod warunkiem
nieprzekroczenia łącznej kwoty przeznaczonej w niniejszym konkursie na nagrody i wyróżnienia
pieniężne, tj. kwoty 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
Dopuszcza się przy tym możliwość przyznania przez Sąd Konkursowy nagród i wyróżnień
równorzędnych oraz wyróżnień honorowych, bez gratyfikacji finanowej.
W przypadku nie przyznania przez Sąd Konkursowy I nagrody, zaproszenie do negocjacji
w trybie z wolnej ręki zostanie przyznane uczestnikowi konkursu, którego praca zostanie
nagrodzona i uznana w ocenie Sądu Konkursowego za najlepszą.
Dopuszcza się możliwość nieprzyznania żadnych nagród i/lub wyróżnień, jeżeli w ocenie
Sądu Konkursowego złożone prace konkursowe nie będą spełniać kryteriów oceny w stopniu
pozwalającym na ich przyznanie.

Podpis nieczytelny

………………………………….
Starosta Antoni Pełkowski

Podpis nieczytelny

………………………………….
Wicestarosta Jolanta Den
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