
Płock, dnia 21 kwietnia 2017 r.
WZP 271.2.36.2017AW

OGŁOSZENIE 

Organizator konkursu– Gmina -  Miasto Płock zaprasza do udziału w konkursie o wartości

poniżej  30  000  Euro  na  :   „Opracowanie  koncepcji  urbanistyczno-architektonicznej

adaptacji budynku przy ul. Sienkiewicza 51 w Płocku wraz z planowaną rozbudową i

zagospodarowaniem terenu na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki”

Niniejszy  Konkurs  jest  konkursem  otwartym,  jednoetapowym,  w  którym  Organizator

przewiduje nagrody pieniężne.

I.  Termin realizacji  konkursu – zgodnie z harmonogramem konkursu zawartym w

Regulaminie Konkursu.

II. Szczegółowe  informacje  dotyczące  konkursu  zawiera  Regulamin  Konkursu  stanowiący

załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

III. Warunek udziału w konkursie:

Uczestnikiem konkursu może być:

 1 . osoba  fizyczna,  będąca  absolwentem  studiów  wyższych  na  kierunku  architektura,

architektura i urbanistyka,

 2 . zespół autorski, w którym co najmniej jedna osoba fizyczna spełnia warunek, o którym
mowa wyżej;
 3 . podmiot posługujący się osobą fizyczną, o której mowa wyżej.

IV.  Wykaz  dokumentów wymaganych we wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału  w konkursie

zawiera Regulamin Konkursu.

V. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz

prac konkursowych.

1) Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

Urząd Miasta Płocka, 09-400 Płock, plac Stary Rynek 1, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko 1–

25 maja 2017r.

Wniosek należy umieścić w zamkniętej kopercie oraz oznaczyć:

Wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  w  konkursie  na: „Opracowanie  koncepcji

urbanistyczno-architektonicznej  adaptacji  budynku  przy  ul.  Sienkiewicza  51  w

Płocku  wraz  z  planowaną  rozbudową  i  zagospodarowaniem  terenu  na  potrzeby



Płockiej Galerii Sztuki”.

2) Miejsce i termin składania prac konkursowych:

 Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Inwestycji i Remontów  pok. 236 na II piętrze budynku B,

wejście od ul. Zduńskiej do dnia 31.08. 2017 r. do godziny 15.00.

Całą  pracę  konkursową  należy  wykonać,  zabezpieczyć  i  opakować  w  sposób

uniemożliwiający identyfikację uczestnika. Opakowanie musi zostać opisane:

„Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej adaptacji budynku przy ul.

Sienkiewicza  51  w  Płocku  wraz  z  planowaną  rozbudową  i  zagospodarowaniem

terenu na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki”.

i  oznaczone  hasłem.  Dopuszcza  się  ze  względu  na  gabaryty  pracy  dostarczenie  kilku

opakowań, przy czym każde z nich winno zostać opatrzone napisem i hasłem według zasad

wskazanych powyżej.

VI. Kryteria oceny prac konkursowych – zgodnie z Regulaminem Konkursu.

VII.  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  wezwania  uczestnika  do  złożenia  wyjaśnień

dotyczących oświadczeń lub dokumentów załączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w

konkursie oraz do uzupełnienia brakujących dokumentów. 

VIII. Organizator dokona rozstrzygnięcia konkursu do dnia 29.09.2017 roku. Powiadomienie

uczestników  o  wynikach  konkursu  nastąpi  najpóźniej  dnia  następnego  po  decyzji  Sądu

konkursowego wraz z przekazaniem otrzymanej oceny wydanej przez ten Sąd.

IX. Nagrody  – zgodnie z Regulaminem Konkursu.

Nagrody  pieniężne   zostaną  wypłacone  przez  Zamawiającego  w formie  przelewu na konto

bankowe,  wskazane  przez  Uczestnika  konkursu w terminie  30  dni  od daty  rozstrzygnięcia

konkursu.

X.  Materiały  do  przygotowania  prac  konkursowych  zostaną  udostępnione  wyłącznie

Uczestnikom,  którzy  spełniają  wymagania  formalne  oraz  zostaną  dopuszczeni  do  dalszego

udziału w konkursie i zaproszeni do złożenia prac konkursowych.

XI.  Organizator  może  w  każdym  czasie,  przed  upływem  terminu  do  składania  prac

konkursowych, zmodyfikować treść niniejszego ogłoszenia oraz Regulaminu Konkursu. 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny. 

XII. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Agnieszka Wilczak - Wydział Zamówień Publicznych, tel (24) 367–15-77. 

XIII. Wykaz załączników:

1. Regulamin Konkursu - Załącznik nr 1


