
 
 

Konkurs urbanistyczny na opracowanie koncepcji osiedla mieszkaniowego  
 

Gdańsk: Konkurs urbanistyczny na opracowanie koncepcji osiedla mieszkaniowego 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 150683-2014 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych, ul. Narutowicza 11/12, 

80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 347 24 00, faks +48 58 347 29 13. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.edu.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU 

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Konkurs urbanistyczny na opracowanie 

koncepcji osiedla mieszkaniowego. 

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji 

urbanistycznej osiedla mieszkaniowego, zespołu mieszkaniowego wraz z usługami towarzyszącymi 

i zielenią, zlokalizowanego w Gdańsku w dzielnicy Piecki Diabełkowo na terenie należącym do 

Politechniki Gdańskiej.. 

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.20.00.00-0. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM 

I TECHNICZNYM 

WARUNKI UDZIAŁU 

 Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1.Uczestnikami konkursu, 

zwanymi dalej Uczestnikami, mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz zespoły autorskie utworzone przez te 

podmioty. 2.W przypadku wspólnego uczestniczenia w konkursie, Uczestnicy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w konkursie. Pełnomocnictwo w formie pisemnej 

(w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), musi 

zostać załączone do pracy konkursowej. 3.Uczestnicy konkursu składając pracę konkursową, 

zobowiązani są równocześnie do złożenia oświadczenie o akceptacji warunków Regulaminu 

konkursu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. 

4.Uczestnikami konkursu mogą być architekci posiadający uprawnienia budowlane do 

projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i będący członkami Izby 

Architektów RP. Uczestnicy zobowiązani są do złożenia z pracą konkursową uprawnień 

budowlanych oraz aktualnego w dniu złożenia pracy konkursowej zaświadczenie o wpisie na 

listę członków Izby Architektów RP. Dokumenty należy złożyć w formie kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 5.W przypadku prac zespołowych, co najmniej 

jedna osoba z zespołu autorskiego, powinna posiadać uprawnienia, o których mowa powyżej. 

6.Niespełnienie wymogu udokumentowania posiadania uprawnień budowlanych do 

projektowania lub przynależności do Izby Architektów RP spowoduje wykluczenie Uczestnika 

z konkursu, po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia wymienionych dokumentów. 

7.W konkursie nie mogą brać udziału, ani współpracować z uczestnikami osoby, które: 

a. wchodzą w skład Sądu Konkursowego, b. biorą bezpośredni udział w opracowaniu 

warunków konkursu lub jego organizacji.. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:  

 1. . - 100 

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu: 

 Dostępny do dnia: 30.10.2014, godzina 14:00. 

 Miejsce: Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Dział Zamówień 



 
 

Konkurs urbanistyczny na opracowanie koncepcji osiedla mieszkaniowego  
 

Publicznych, pok. 214. 

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

 Data: 30.10.2014, godzina 14:00. 

 Miejsce: Politechnika Gdańska,ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,Dział Zamówień 

Publicznych,pok. 214. 

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych: 

 Termin: Prace konkursowe należy składać do dnia 30.10.2014 r do godz. 14:00. 

 Miejsce: Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Dział Zamówień 

Publicznych, pok. 214. 

IV.3) NAGRODY 

 Rodzaj i wysokość nagród: Nagrody zostaną przyznane w następujących wysokościach: 

I nagroda - 50.000,-PLN, II nagroda - 30.000,-PLN, III nagroda - 20.000,-PLN.. 

 


