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OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA 
W SPRAWIE KONKURSU NA OPRACOWANIE KATALOGU MEBLI 
I URZĄDZEŃ MIEJSKICH RYBNIKA


Prezydent Miasta Rybnika ogłasza konkurs na opracowanie Katalogu Mebli i Urządzeń Miejskich Rybnika.

Organizatorem Konkursu jest Miasto Rybnik, reprezentowane przez Prezydenta Miasta Rybnika.

Konkurs prowadzony jest z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) gdyż wartość konkursu nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO 
(art. 4 pkt. 8).

Konkurs organizowany jest w formie jednoetapowego otwartego konkursu, w którym Uczestnicy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, a Organizator dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających wymagania określone w Regulaminie Konkursu (zwanym dalej „Regulaminem”).
Konkurs prowadzony i rozstrzygany jest w języku polskim.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie Katalogu Mebli i Urządzeń Miejskich Rybnika, zaprojektowanych indywidualnie na potrzeby Miasta. Meble i urządzenia miejskie wchodzące w skład katalogu mają:
- wyrażać tożsamość miejsca i tworzyć charakter przestrzeni miejskiej,
- zapewniać komfort korzystania z przestrzeni,
- być funkcjonalne i dostosowane do wymogów ergonomii,
- charakteryzować się wysokimi walorami estetycznymi i oryginalnością rozwiązań,
- być trwałe i odporne na działanie sił zewnętrznych w tym m. in. czynników atmosferycznych.

	Ogłoszenie konkursu – 25.11.2015 r.

Termin na zadawanie pytań dotyczących dopuszczenia do udziału w konkursie – 
do 9.12.2015 r. Odpowiedzi zamieszczane będą do 16.12.2015 r. na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do 18.12.2015 r. do godz. 13:00.
Składanie pytań dotyczących  Regulaminu Konkursu – do 16.12.2015 r. Odpowiedzi będą zamieszczane na stronie internetowej (BIP) po dopuszczeniu Uczestników do udziału 
w konkursie do 28.12.2015 r.
	Składanie prac konkursowych – do 11.02.2016 r. do godz. 17:00.
Rozstrzygnięcie konkursu/podanie  wyników konkursu do publicznej wiadomości – 
do  18.02.2016 r.

Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne.
Na nagrody pieniężne przeznacza się kwotę 12000 zł, z następującym podziałem:
	I nagroda -  7000 PLN brutto,

II nagroda - 3500 PLN brutto, 
III nagroda - 1500 PLN brutto.
Zespół Konkursowy ma prawo do:
	dokonywania zmian co do liczby i wysokości nagród w ramach ogólnej kwoty przeznaczonej na nagrody,

przyznania honorowych wyróżnień.
Zespół Konkursowy może nie przyznać nagród, jeżeli stwierdzi, że żadna z prac nie odpowiada celowi konkursu i wymaganiom określonym w Regulaminie.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Organizatora pod adresem http://bip.um.rybnik.eu w zakładce Komunikaty i ogłoszenia → Ogłoszenia urzędowe.

