
Ogłoszenie nr 520071814-N-2019 z dnia 11-04-2019 r.

Władysławowo:
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe.
Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES:
Gmina Władysławowo, Krajowy numer identyfikacyjny 19167541600000, ul. ul. gen. J. Hallera  19,
84-120  Władysławowo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 674-07-21, e-mail
zamowienia@wladyslawowo.pl, faks 58 674 54 36.
Adres strony internetowej (url): www.wladyslawowo.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu
konkursu, można uzyskać pod adresem(URL):
http://bip.wladyslawowo.pl/m,2166,konkurs-na-opracowanie-koncepcji-architektonicznej-dzialki-
15410-w-chalupach-wraz-z-otoczeniem-tzw-s.html
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych
w inny sposób:
Za pośrednictwem Operatora pocztowego w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe lub za
pośrednictwem kuriera, posłańca lub osobiście
pod adres: Zespół ds. zamówień publicznych (pok. nr 308) w Urzędzie Miejskim we Władysławowie,
ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
Opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania działki 154/10 w Chałupach wraz z
otoczeniem tzw. Szperku
Numer referencyjny: ZP.271.15.RGNiGP.19

II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Konkurs dotyczy opracowania koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej części nad
zatokowej rejonu Chałup tzw. Szperku. Obszar opracowania dotyczy działek 154/3, 154/4, 154/5,
154/9, 154/10, 163/1, 163/2, 153, cz. 155 oraz cz. 170 obręb Chałupy wraz z niezbędnym poszerzeniem
zakresu pozwalającym na prawidłowe przedstawienie przyjętych rozwiązań architektonicznych i
użytkowych.

II.3) Główny kod CPV 71230000-9
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu:

Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia
określonej działalności zawodowej:
Nie

Należy podać dla jakiego zawodu:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
wartości funkcjonalne, kompozycyjne i architektoniczne oraz dostosowanie projektowanych rozwiązań
do otoczenia - 40
atrakcyjność i poprawność rozwiązań - 40
innowacyjność - 20

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:

Data: 28/06/2019, godzina: 15:00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie
lub prace konkursowe:
język polski

IV.2.2) Inforacje dodatkowe:
IV.3) NAGRODY

Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
pierwsza nagroda – 12.000,00 zł, (dwanaście tysięcy złotych 00/100) druga nagroda – 5.000,00 zł, (pięć
tysięcy złotych 00/100) trzecia nagroda – 3.000,00 zł, (trzy tysiące złotych 00/100)
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:
Nie
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:
Nie
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy
wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:
Nie
Informacje dodatkowe:
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