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Numer ogłoszenia: 285131 - 2010; data zamieszczenia: 13.10.2010 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Urząd Gminy, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, woj. 
zachodniopomorskie, tel. (091) 38 62 624. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.rewal.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU 

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: OPRACOWANIE KONCEPCJI 
ARCHITEKTONICZNYCH DLA: KOCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNEJ W POGORZELICY, GMINA REWAL. 

II.2) Okre ślenie przedmiotu konkursu: Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji 
rozwiązań architektonicznych zagospodarowania przestrzeni publicznej w Pogorzelicy na 
działce nr 244/7, z uwzględnieniem między innymi kwestii ochrony środowiska, ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków, bezpieczeństwa uŜytkowania dróg i miejsc publicznych, 
rozwoju gospodarczego i turystycznego gminy.. 

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.23.00.00-9. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

WARUNKI UDZIAŁU  

• Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Posiadać wymagane 
uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: - 
Uczestnik postępowania winien wykazać dysponowanie minimum jedną osobą 
posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie architektonicznym bez 
ograniczeń i będącą członkiem właściwej Izby (naleŜy dołączyć właściwe 
dokumenty).. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych: 

• 1. Spełnienie załoŜeń technicznych i kulturowych - 30 



• 2. Racjonalność rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych. - 30 
• 3. Walory architektoniczne proponowanych rozwiązań. - 30 
• 4. Atrakcyjność prezentacji koncepcji programowo-przestrzennej - 10 

 

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu: 

• Dostępny do dnia: 27.10.2010, godzina 15:30. 
• Miejsce: www.bip.rewal.pl bądź w formie papierowej odpłatnie (55,00 zł plus VAT) 

w siedzibie zamawiającego - pok. nr 5,. 

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 

• Data: 27.10.2010, godzina 15:30. 
• Miejsce: siedziba zamawiającego, skretariat. 

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych: 

• Termin:  23.11.2010 r.. 
• Miejsce: siedziba zamawiającego, pok. nr 5. 

IV.3) NAGRODY  

• Rodzaj i wysokość nagród: Nagrodą główną w konkursie jest: - 5.000,00 zł netto 
(słownie: pięć tysięcy 00/100) oraz zaproszenie do negocjacji autora wybranej pracy 
konkursowej, w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych), na opracowanie projektu 
budowlano/wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 
zagospodarowania przestrzeni publicznej w Pogorzelicy. Nagrody dodatkowe: Sąd 
Konkursowy moŜe przyznać trzy wyróŜnienia (kwoty netto): I - 4.000 PLN ; II - 3.000 
PLN ; III - 2.000 PLN .. 

 


