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Rybnik, dnia 7 października 2016 r.
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OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA 
W SPRAWIE KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA BULWARÓW WZDŁUŻ RZEKI NACYNY W RYBNIKU


Prezydent Miasta Rybnika ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania bulwarów wzdłuż rzeki Nacyny w Rybniku.

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

Czynności związane z przeprowadzeniem konkursu prowadzi Towarzystwo Urbanistów Polskich z siedzibą w Warszawie.

Konkurs prowadzony jest z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.), gdyż wartość konkursu nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 €
(art. 4 pkt 8).

Organizowany konkurs jest konkursem otwartym, jednoetapowym.
Konkurs prowadzony i rozstrzygany jest w języku polskim.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania bulwarów wzdłuż rzeki Nacyny w Rybniku (wraz z otoczeniem) na odcinku od ulicy Obwiednia Południowa (od mostu) do skrzyżowania z ulicą Raciborską (do mostu) – zgodnie z załącznikiem nr 6 
do regulaminu.

Celem konkursu jest:
	wyłonienie trzech najlepszych projektów spośród przedstawionych przez Uczestników Konkursu;

wybranie spośród nich pracy, która otrzyma pierwszą nagrodę;
przyznanie nagród za drugie i trzecie miejsce. 

Harmonogram konkursu:
	ogłoszenie konkursu – 7.10.2016 r.;

składanie pytań dotyczących  Regulaminu Konkursu – do 28.10.2016 r. 
Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) oraz wyjaśnienia, w tym także modyfikacje treści Regulaminu Konkursu, Organizator przekaże niezwłocznie wszystkim Uczestnikom Konkursu zamieszczając je na stronie internetowej: bip.um.rybnik.eu w zakładce KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA → OGŁOSZENIA URZĘDOWE;
	składanie prac konkursowych – do 2.12.2016 r. do godz. 1300;

rozstrzygnięcie konkursu/podanie  wyników konkursu do publicznej wiadomości – 
12.12.2016 r.

Organizator będzie porozumiewał się z Uczestnikami Konkursu wyłącznie za pośrednictwem   strony internetowej i poczty elektronicznej.
Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, zapytania oraz informacje dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail: warsztat@urbanworkshop.eu

Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne.
Na nagrody pieniężne przeznacza się kwotę 20.000 zł, z następującym podziałem:
	I nagroda – 10.000 zł;

II nagroda – 7.000 zł;
III nagroda – 3.000 zł.

Zespół Konkursowy ma prawo do nieprzyznania nagród.

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: bip.um.rybnik.eu 
w zakładce KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA → OGŁOSZENIA URZĘDOWE.



