Rewal: Opracowanie koncepcji projektu amfiteatru w Rewalu
Numer ogłoszenia: 115755 - 2008; data zamieszczenia: 30.05.2008
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 ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Opracowanie koncepcji projektu
amfiteatru w Rewalu.
II.1.2) Określenie przedmiotu konkursu: Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji
rozwiązań architektonicznych projektu amfiteatru 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): 74.22.21.00-2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU
•

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Uczestnik musi spełnić warunki
wynikające z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj.: 1

•

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, określone
ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów
budownictwa oraz urbanistów lub jest podmiotem posługującym się osobami posiadającymi takie
uprawnienia;

•

b) posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, a
takŜe dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

•
•

c) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
oraz

2) dysponuje minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie
architektonicznym bez ograniczeń i będącą członkiem Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej;.

3) posiada 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. Cena - 0

•

2. Spełnienie załoŜeń technicznych i kulturowych - pkt od 0 do - 30

•

3. Racjonalność rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych - pkt od 0 do - 30

•
•

4. Walory architektoniczne proponowanych rozwiązań - pkt od 0 do - 30
5. Atrakcyjność prezentacji koncepcji programowo-przestrzennej - pkt od 0 do - 10

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

Dostępny do dnia: 08.07.2008, godzina 10:00.

•

Miejsce: Regulamin konkursu moŜna otrzymać nieodpłatnie składając wniosek o jego
wydanie. Po wpłynięciu zamówienia (fax 091 - 38 62 758) zostanie on niezwłocznie przesłany na
wskazany adres pocztą poleconą..

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

Data: 23.06.2008, godzina 15:00.

•

Miejsce: siedziba zamawiającego - sekretariat.

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:
•

Data: 08.07.2008, godzina 10:00.

•

Miejsce: siedziba zamawiającego - pok. nr 109.

IV.3) NAGRODY:
•

Rodzaj i wysokość nagród:

•

Nagrodą główną w konkursie jest zaproszenie do negocjacji, w trybie zamówienia z wolnej
ręki (art. 67 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych,
autora wybranej pracy konkursowej, na opracowanie projektu budowlanego amfiteatru w Rewalu,
spełniającego warunki projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i
wykonaniem kosztorysów i specyfikacji.. .

•

Nagrody dodatkowe: Sąd Konkursowy moŜe przyznać trzy wyróŜnienia: I miejsce - 5.000 PLN
II miejsce - 3.000 PLN III miejsce - 2.000 PLN

