
  

Rewal: Opracowanie koncepcji projektu ratusza w Rewalu. 

Numer ogłoszenia: 181502 - 2009; data zamieszczenia: 05.06.2009 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

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 ZAMÓWIENIA  

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU KONKURSU  
II.1.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Opracowanie koncepcji 
projektu ratusza w Rewalu.. 
II.1.2) Określenie przedmiotu konkursu: Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej 
koncepcji rozwiązań architektonicznych projektu ratusza w Rewalu z uwzględnieniem 
między innymi kwestii ochrony środowiska, bezpieczeństwa, uŜytkowania dróg i miejsc 
publicznych, rozwoju gospodarczego i turystycznego gminy.. 
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.22.30.00-8. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU  

• Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1.uczestnik spełnia 
warunki wynikające z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych , 2. dysponuje minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do 
projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń i będącą członkiem Izby 
Architektów Rzeczpospolitej Polskiej , 3. przedłoŜy aktualny odpis z właściwego rejestru 
albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert , 4. przedłoŜy polisę lub inny dokument ubezpieczenia 
potwierdzający, Ŝe uczestnik konkursu jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, 
w wysokości zgodnej z obowiązkowym ubezpieczeniem członka Izby Architektów.. 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:  



• 1. Spełnienie załoŜeń technicznych i kulturowych od 0 do - 30  
• 2. Racjonalność rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych od 0 do - 30  
• 3. Walory architektoniczne proponowanych rozwiązań od 0 do - 30  
• 4. Atrakcyjność prezentacji koncepcji programowo-przestrzennej od 0 do - 10  

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

• Dostępny do dnia: 30.06.2009, godzina 15:00.  
• Miejsce: siedziba zamawiającego, pok nr 109. 

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

• Data: 30.07.2009, godzina 15:00.  
• Miejsce: siedziba zamawiającego, pok. nr 6 (sekretariat). 

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych: 

• Termin:  23.07.2009 r. godz. 10:00.  
• Miejsce: siedziba zamawiającego, pok. nr 6 (sekretariat). 

IV.3) NAGRODY  

• Rodzaj i wysokość nagród: I nagroda - 10.000,00 zł brutto oraz zawarcie umowy na 
wykonanie projektu budowlano/wykonawczego ratusza w Rewalu. ; WyróŜnienia . Sąd 
Konkursowy moŜe przyznać następujące wyróŜnienia: I - 5.000,00 zł brutto ; II - 
3.000,00 zł brutto ; III - 2.000,00 zł brutto.  

 
 


