
 

    
 

 

 

 

         Załącznik Nr 2  

         do Zarządzenia Nr 54/18 

         Wójta Gminy Łubnice 

         z  dnia 20.11.2018r. 

 

REGULAMIN KONKURSU 

na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej termomodernizacji dawnego 

budynku urzędu gminy w Łubnicach  oraz poprawy funkcjonalno – przestrzennej 

obszaru wokół w/w budynku poprzez przebudowę parkingu, placów utwardzonych,  

dojść i  dojazdów 
 

(którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.) 

§  1. 

Postanowienia ogólne 

1. Oznaczenie zamawiającego: 

Gmina Łubnice, Łubnice 66a, 28-232 Łubnice 

Tel. 15 8569 236, faks 15 8659 236, e-mail: sekretariat@lubnice.eu 

2. Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej "p.z.p". 

3. Konkurs organizowany jest jako jednoetapowy, otwarty. 

4. Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne: 

 - I nagroda w wysokości 1000 zł  

 - II nagroda w wysokości 700 zł 

 - III nagroda w wysokości 500 zł  

5. Zamawiający nie przewiduje przyznania nagród dodatkowych.  

§  2. 

Przedmiot konkursu 

1. Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji w zakresie ukształtowania terenów 

publicznych pod względem ich użyteczności poprzez sformułowanie całościowej wizji 

przestrzennej w kontekście lokalnym. Przestrzeń jest rozumiana zarówno w wymiarze 

urbanistycznym jak i architektonicznym oraz funkcjonalnym. Celem konkursu jest 

również dostarczenie efektywnego instrumentu planowania i realizacji procesu 

rewitalizacji.          

2. Wynikiem konkursu będzie wyłonienie co najmniej dwóch prac konkursowych, 

najlepszych pod względem urbanistycznym, architektonicznym, funkcjonalnym i 

eksploatacyjnym koncepcji zagospodarowania terenu, na podstawie których zostanie 

wykonana przez Zamawiającego dokumentacja niezbędna do zgłoszenia wykonania 

robót i prac objętych koncepcją, a następnie ich wykonanie. 

Przedmiot konkursu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

71230000-9 – organizowanie architektonicznych konkursów projektowych 

3.  Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej 

termomodernizacji dawnego budynku urzędu gminy w Łubnicach  oraz poprawy 

funkcjonalno – przestrzennej obszaru wokół w/w budynku poprzez przebudowę 



 

    
 

 

 

parkingu, placów utwardzonych, dojść i  dojazdów zlokalizowanych na działce ew. nr 

280/1 i 280/2 w Łubnicach stanowiącej podstawę wykonania dokumentacji niezbędnej do 

zgłoszenia wykonania robót i prac objętych koncepcją.     

Projektowany przedmiot konkursu musi spełniać warunki opisane w: 

- założeniach funkcjonalno – użytkowych (jak w ust. 5)    

- przepisach prawa i normach obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 

 

4.  Projektowane zagospodarowanie terenu winno obejmować obszar objęty załączoną                  

do niniejszego regulaminu mapą w granicach linii rozgraniczających A-B-C-D-A                          

o w obrębie działki ew. nr  280/1 i 280/2 w Łubnicach oraz budynek nr 66  

 (t.j. dawny budynek Urzędu Gminy Łubnice). 

  

 Dla terenu objętego konkursem nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego ani decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

  

 W opracowanej koncepcji należy ująć wstępne zamierzenia Zamawiającego: 

a) termomodernizacja budynku polega na wykonaniu ocieplenia budynku w taki sposób 

aby spełniał wymagania dotyczące współczynnika przenikania ciepła wraz z 

wyprawą  elewacyjną w kolorze jasnym pastelowym,  

b) utwardzenie placów i chodników z kostki betonowej,  

c) nasadzenia drzew i krzewów niskich, 

d) wykonanie terenów zielonych – trawniki. 

  

 Projekt zieleni w części nieutwardzonej winien przewidywać adaptację istniejącego 

dojrzałego drzewostanu wraz z propozycją nowych nasadzeń lub całkowicie nową koncepcję 

zagospodarowania zielenią. Dopuszcza się zieleń niskopienną oraz drzewa o kształtowanej 

koronie i wysokości. 

 

 Sąd Konkursowy preferować będzie rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne w pełni 

wykorzystujące potencjał terenu, w których harmonijne rozwiązania przestrzenne będą szły w 

parze z zachowaniem wysokich standardów użytkowych. 

 

 Zaznaczone na załącznikach granice opracowania należy traktować jako orientacyjne. 

Dopuszcza się nieznaczne przekroczenie granic opracowania uzasadnione przyjętymi 

rozwiązaniami projektowymi. 

 

Praca konkursowa powinna dawać wyczerpującą odpowiedź na przedstawione w 

regulaminie zadania konkursu i powinna być przedstawiona w formie pozwalającej na 

jednoznaczne odczytanie koncepcji. 

 

 Praca konkursowa w części opisowej zawierającej, oprócz wyjaśnienia koncepcji, winna 

zawierać szacunkowy koszt realizacji inwestycji. 

 

Zamawiający ustala termin wykonania przedmiotu zamówienia na  31.12.2018r. 

Zamawiający ustala maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na 

podstawie pracy konkursowej na 2.200,00 zł brutto. 

 



 

    
 

 

 

 

 

Harmonogram konkursu: 

L.p. Działanie Terminy 

1 Ogłoszenie konkursu 23.11.2018r. 

2 Składanie pytań przez zainteresowanych uczestnictwem 

w konkursie 

07.12.2018r. 

3 Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania 14.12.2018r. 

5 Składanie prac konkursowych przez Uczestników 

Konkursu wraz z wymaganymi oświadczeniami 
31.12.2018r. 

6 Ogłoszenie wyników konkursu 04.01.2018r. 

 

§ 3 

Zakres rzeczowy 

1. Zakres opracowania obejmować będzie część graficzną oraz część opisową. 

2. Część graficzna powinna zostać przygotowana w wersji elektronicznej w formacie, jpg 

lub PDF oraz w wersji papierowej (2 egz). Część graficzna winna obejmować 

maksymalnie 3 plansze o wymiarach A2 lub A1, w postaci elektronicznej i papierowej, 

która winna zawierać: 

 a) plan sytuacyjny w skali 1:500, na którym należy czytelnie przedstawić projektowane 

zagospodarowanie terenu, 

 b) perspektywy, wizualizacje i charakterystyczne przekroje niezbędne do przedstawienia 

koncepcji, 

 c) rozwiązania elementów małej architektury, zieleni itp., wybrane fragmenty w skalach 

umożliwiających odczytanie idei projektu, 

 d) niezbędne opisy. 

 Dopuszcza się umieszczanie na planszy innych, dodatkowych szkiców, schematów, 

rysunków i wizualizacji, które obrazować będą idee i rozwiązania projektu. 

 

 Na żadnej z plansz opracowania graficznego czy stronie opisu koncepcji jak i jej 

opakowaniu nie można umieszczać opisów czy znaków graficznych umożliwiających 

identyfikację autora pracy przed rozstrzygnięciem konkursu. 

 

3. Część opisową należy przygotować w wersji elektronicznej w formacie pdf 

umożliwiającym jej wydruk w formie A4, w objętości do 10 stron opisu oraz w wersji 

papierowej (2 egz.). 

Część opisowa winna zawierać wyjaśnienie zasad przyjętej koncepcji oraz rozwiązań. 

Dopuszcza się umieszczenie w opisie dodatkowych szkiców, schematów, rysunków i 

wizualizacji, które obrazować będą idee i rozwiązania projektu, nie zwiększając 

jednocześnie wskazanej objętości opisu.  

 



 

    
 

 

 

4. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji powinien zostać ustalony według kalkulacji 

własnej uczestnika konkursu na poziomie z okresu opracowywania koncepcji. 

 

5.  Pracę konkursową należy złożyć w wersji papierowej oraz w postaci zapisu 

elektronicznego cyfrowego, nagranego na płycie CD/DVD, składającego się z prezentacji 

planszy w formacie pdf, png lub jpg i rozdzielczości minimum 300dpi oraz części 

opisowej w formacie pdf. Należy zagwarantować anonimowość zapisanych danych. 

 

6. Uczestnik konkursu pokrywa wszystkie koszty związane przygotowaniem i złożeniem 

prac. 

 

7. Praca konkursowa sporządzona zostanie w całości w języku polskim. Ewentualne 

dokumenty złożone w języku obcym winny być przetłumaczone. 

 

8. Uczestnik konkursu przedstawi pracę konkursową zgodnie z wymaganiami określonymi 

w niniejszym regulaminie. 

§ 4 

Warunki udziału w konkursie 

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki 

organizacyjne nie mające osobowości prawnej. Uczestnicy konkursu mogą wspólnie brać 

udział w konkursie. Postanowienia dotyczące uczestnika konkursu mają odpowiednie 

zastosowanie do uczestników konkursu biorących wspólnie udział w konkursie. 

Uczestnicy konkursu biorący wspólnie udział w konkursie przedstawią umowę 

regulującą ich współpracę. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się uczestnicy konkursu, którzy spełniają 

wymagania określone w art. 22 ust. 1 p.z.p., tzn.: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 

ust 1 pkt 12-23 oraz  art. 24 ust 5 pkt 1 Pzp. 

 

Uczestnikami konkursu mogą być w szczególności: 

a)  studenci uczelni wyższych o kierunkach: architektura, urbanistyka, architektura 

krajobrazu, planowanie przestrzenne lub gospodarka przestrzenna, 

b)  osoby legitymujące się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego wykształcenie 

wyższe o kierunku architektura, urbanistyka, architektura krajobrazu, planowanie 

przestrzenne lub gospodarka przestrzenna, 

c)  osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 

posługujące się osobami fizycznymi spełniającymi powyższe warunki. 

  

3. Uczestnicy konkursu, którzy wspólnie biorą udział w konkursie muszą spełniać 

wymagania określone w art. 23 p.z.p., tzn. ustanowią pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu konkursowym. 

 



 

    
 

 

 

1. W celu potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w ust. 2 uczestnicy konkursu 

zobowiązani są złożyć dokumenty określone w § 5. 

§ 5 

Oświadczenia i dokumenty 

1. Uczestnicy konkursu zobowiązani są dostarczyć zamawiającemu następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w 

art. 22 ust. 1 p.z.p.; 

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 

ust 1 pkt 12-23 oraz  art. 24 ust 5 pkt 1-8 Pzp 

zawarte w Załączniku nr 2-A lub Załączniku 2-B, 

3) dokumenty potwierdzające odbywanie studiów lub ich ukończenie, o których mowa 

w § 4 ust. 2, ewentualnie zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby 

samorządu zawodowego. 

  

2. Jeżeli zamówienie realizowane będzie wspólnie przez uczestników konkursu opisane 

wyżej warunki musi spełnić każdy z wykonawców, tzn. każdy z uczestników musi złożyć 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz dokumenty, o których mowa w ust. 

1 pkt 3. Wspólnie zostaną złożone pozostałe dokumenty.  

3. Jeżeli uczestnik konkursu, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 p.z.p. polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 

ust. 2b p.z.p., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia wykonawca 

w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował 

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 

celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W takiej też sytuacji 

zamawiający wymaga od uczestnika przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 oraz dokumentu, o którym mowa w ust. 3. 

4. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów 

powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający może 

żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 

wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co 

do jej prawdziwości. 

5. Jeżeli uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się przepisy § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 

dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 

od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6. Uczestnicy konkursu składają wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z 

wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. Każdy uczestnik konkursu może złożyć 

tylko jeden wniosek. 

7. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy uczestnika 

konkursu wpisuje on "nie dotyczy". 

 

 



 

    
 

 

 

§ 6 

Sposób porozumiewania się 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

dokumenty zamawiający i uczestnicy konkursu przekazują faksem lub drogą 

elektroniczną. Forma pisemna jest zawsze dopuszczalna. 

2. Jeżeli zamawiający lub uczestnicy konkursu przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz dokumenty faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza pisemnie fakt ich otrzymania. 

3. Osobą uprawioną do porozumiewania się z uczestnikami konkursu jest: 

Pani Liliana Pogorzelska - codziennie w godzinach 7:00 - 15:00, tel./faks  15 8659236 

wew.1 e-mail: budownictwo@lubnice.eu 

4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej zamawiającego 

www.lubnice.eu oraz http://biplubnice.pl/kategorie/przetargi. 

 

§ 7 

Miejsce i termin składania prac konkursowych 

1. Uczestnicy konkursu składają prace konkursowe wraz z wymaganymi oświadczeniami 

oraz informacjami o planowanych łącznie kosztach wykonania prac realizowanych na 

podstawie pracy konkursowej. 

2. Uczestnicy konkursu oznaczają wszystkie plansze, zapieczętowane koperty, 

opakowanie pracy konkursowej 6 cyfrową liczbą rozpoznawczą danej pracy w 

prawym górnym rogu planszy. Na planszach i kopertach oraz opakowaniach nie 

można umieszczać żadnych napisów niezwiązanych z treścią konkursu mogących 

sugerować możliwości identyfikacji autorów pracy konkursowej. 

3. Uczestnicy konkursu składają swoje prace do dnia 31.12.2018r. w godzinach od 07:00 

do 11:00 w siedzibie zamawiającego w pok. nr. 12, za potwierdzeniem zawierającym 

liczbę rozpoznawczą pracy.  

4. Prace doręczone po terminie nie podlegają ocenie i zostają niezwłocznie zwrócone. 

Wszystkie prace złożone w terminie pozostają w siedzibie zamawiającego do 

zakończenia konkursu. 

5. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem prac konkursowych 

ponosi uczestnik konkursu niezależnie od wyniku postępowania. 

6. Otwarcie prac konkursowych nastąpi w dniu 02.01.2019r. 

7. Prace konkursowe nie zachowujące wymogów określonych w niniejszym regulaminie 

zostaną zdyskwalifikowane. O kwalifikowaniu prac zadecyduje Sąd Konkursowy. 

 

§ 10 

Kryteria oceny prac konkursowych 

1. Sąd Konkursowy dokona oceny zgłoszonych do konkursu prac przy uwzględnieniu 

poniższych kryteriów i ich znaczenia: 

1) walory kompozycji tworzące specyficzny charakter miejsca -     punktacja od 0 do 20 

2) funkcjonalność proponowanych rozwiązań -                                punktacja od 0 do 40 

3) realność, jakość i ekonomiczność proponowanych rozwiązań -   punktacja od 0 do 40 

2. Punkty będą przyznawane przez każdego członka Sądu Konkursowego w 

poszczególnych kryteriach, a następnie będą sumowane i ich suma będzie dzielona przez 

liczbę członków Sądu. 

http://www.lubnice.eu/
http://biplubnice.pl/kategorie/przetargi


 

    
 

 

 

3. Ilość punktów, jakie uzyska każda praca konkursowa stanowi sumę wyników 

otrzymanych w poszczególnych kryteriach.  

4. Łączna maksymalna ocena pracy może wynieść 100 punktów. 

§ 10 

Sąd Konkursowy 

1. W skład Sądu Konkursowego wchodzą: 

1) Sędzia Przewodniczący:   mgr inż. arch. Jan Krawczyk    -   architekt   ; 

2) Sędzia Referent: Elżbieta Nowak; 

3) Sędzia Sekretarz: Liliana Pogorzelska; 

2. Oceny prac konkursowych dokona Sąd Konkursowy, którego skład został powołany na 

mocy zarządzenia    54/18   z dnia    20.11.2018r.   Sąd Konkursowy pracuje 

zgodnie z Regulaminem sądu konkursowego. 

3. Sąd Konkursowy będzie dokonywał oceny prac konkursowych zgodnie z kryteriami 

określonymi w regulaminie konkursu na posiedzeniach zamkniętych. 

4. Sąd Konkursowy po wydaniu opinii o każdej ze złożonych prac konkursowych wybierze 

co najmniej 2 najlepsze prace, następnie zostaną otwarte koperty zawierające numery 

identyfikacyjne. 

§  11 

Nagrody i termin wydania nagrody 

1. Zamawiający unieważni konkurs, jeżeli nie zostały złożone co najmniej dwa wnioski o 

dopuszczenie do udziału w konkursie lub nie zostały złożone co najmniej dwie prace 

konkursowe. 

2. Po unieważnieniu konkursu zamawiający niezwłocznie zwraca prace konkursowe 

uczestnikom konkursu.  

3. Wydanie nagrody w postaci pieniężnej nastąpi w terminie do 14 dni od dnia 

rozstrzygnięcia konkursu. 

§ 12 

Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Zamawiający na posiedzeniu jawnym w dniu 04.01.2019r. o godz. 10:00 w siedzibie 

zamawiającego dokona ogłoszenia wyników oceny prac konkursowych oraz dokona 

identyfikacji prac konkursowych, przyporządkowując prace poszczególnym uczestnikom 

w oparciu o liczby rozpoznawcze załączone do karty identyfikacyjnej. 

2. O rozstrzygnięciu konkursu organizator niezwłocznie zawiadamia wszystkich 

uczestników biorących udział w konkursie. 

3. Zamawiający przekazuje niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu ogłoszenie o jego 

wynikach w oficjalnych publikatorach. Ponadto zamawiający wywiesi ogłoszenie o 

wynikach na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo prezentacji wszystkich prac konkursowych podczas 

wystawy pokonkursowej, a także reprodukcji prac w wydawnictwach Zamawiającego z 

zachowaniem wymagań określonych w przepisach Prawa autorskiego bez dodatkowego 

wynagrodzenia dla autorów. 

 



 

    
 

 

 

§ 13 

Udzielanie wyjaśnień dotyczących regulaminu konkursu 

1. Każdy uczestnik konkursu ma prawo zwrócić się na pocztą elektroniczną, pisemnie lub 

faksem do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego regulaminu. Pytania powinny 

być składane na adres zamawiającego podany w regulaminie. Zamawiający udzieli 

odpowiedzi na pytania związane z Regulaminem konkursu bez ujawniania źródła 

zapytania, wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej w terminie ustalonym w 

harmonogramie, o którym mowa w § 2 ust. 5. 

 W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania wniosków, 

zamawiający może zmodyfikować treść regulaminu ko kursu. Wprowadzone zmiany 

zostaną przekazane uczestnikom konkursu i będą one dla nich wiążące. 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu na zasadzie art. 38 ust. 4-7 

p.z.p. 

§ 14 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych, dalej „Rozporządzenie Ogólne”) Zamawiający informuje, że: 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Łubnice, Łubnice 

66a, 28-232 Łubnice. 

3. Inspektorem danych osobowych w Urzędzie Gminy w Łubnicach jest Inspektor 

Ochrony Danych Osobowych Pan Tomasz Urbanowicz, adres e-mail: 

rodo@urbanowicz.net.pl 

4. Urząd Gminy w Łubnicach informuje, że dane osobowe podawane w związku z 

udziałem w Konkursie przetwarzane są w celu: 

a) W celu udziału w Konkursie zgodnie z regulaminem, w tym: publikacji prac, 

przekazania wynagrodzenia/nagród  oraz wywiązywania się z obowiązków 

podatkowych związanych z przekazaniem nagród. 

b) W celach związanych z inwestycjami prowadzonymi przez UG Łubnice. 

5. W przypadku przetwarzania danych w celu jak w pkt.4 : 

a) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1.  Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO) 

b) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w 

konkursie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i 

otrzymania nagrody, 

c) Odbiorcami danych osobowych jest Urząd Gminy w Łubnicach, oraz podmioty 

współpracujące z Organizatorem w zakresie przeprowadzenia konkursu.  

d) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wypełnienia przez Organizatora 

całości obowiązków podatkowych związanych z przekazaniem wynagrodzenia 



 

    
 

 

 

oraz wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników Konkursu związanych z 

konkursem  

6. Dane  osobowe będą przechowywane  przez okres: co najmniej 4 lat liczonych od dnia 

zakończenia konkursu. 

7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu 

Ogólnym. 

8. Nie prawo do: usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych 

osobowych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawa prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

Rozporządzenia Ogólnego. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy Rozporządzenia Ogólnego. 

§ 15 

Postanowienia dotyczące praw autorskich oraz istotnych postanowień umowy 

1. Uczestnicy konkursu zachowują prawa autorskie do wykonanych prac konkursowych w 

zgodności z treścią ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o autorskim i prawach pokrewnych. 

2.  Zamawiający ma prawo do prezentacji wszystkich prac, bez zapłaty z tego tytułu 

wynagrodzenia dla uczestników konkursu. 

3.  Zamawiający może wykorzystać prace autorów prac nagrodzonych w celu wykonania 

robót budowlanych wg nagrodzonych koncepcji. 

4. Autorzy nagrodzonych prac zobowiązują się przenieść nieodpłatnie przysługujące im 

majątkowe prawa autorskie do koncepcji z chwilą rozstrzygnięcia konkursu. 

§ 16 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

Uczestnikom Konkursu, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu 

zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych. Z treścią ustawy można się zapoznać 

na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – karta identyfikacyjna, 

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika konkursu  

3. Załącznik nr 3 – formularz przyjęcia pracy konkursowej, 

4. Załącznik nr 4 – materiał graficzny  

 

 

 

 



 

    
 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

KARTA IDENTYFIKACYJNA 
 

1. Dane uczestnika 

 

Imię i Nazwisko............................................................................................................................ 

 

Adres zamieszkania............................................................................................................. 

 

Telefon.................................................................................................................................... 

 

Adres e’mail......................................................................................................................... 

 

Adres do korespondencji....................................................................................................... 

 

NIP....................................................................................................................................... 

 

Skład zespołu autorskiego 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

2. Kod cyfrowy nadany pracy 

 

      

 

........................................................................ 

(miejscowość, data) 

(podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

 

 

 

 

 

Załącznik 2 – A 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU 

Ja/My  niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:    

Pełna nazwa Uczestnika/ Uczestników 

występujących wspólnie 

 

NIP /Pesel  

REGON   

Adres siedziby Uczestnika  

Nr telefonu/ e-mail  

Osoba upoważniona do reprezentowania 

Uczestnika 

 

 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie  dotyczącym opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej 

termomodernizacji dawnego budynku urzędu gminy w Łubnicach  oraz poprawy funkcjonalno – przestrzennej 

obszaru wokół w/w budynku poprzez przebudowę parkingu, placów utwardzonych,  dojść i  dojazdów zgodnie z 

wymogami określonymi w Regulaminie niniejszym   składając  pracę konkursową jednocześnie oświadczam, że: 

a) spełniam (spełniamy) warunki udziału w Konkursie określone w Regulaminie  

- określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 

z 2018, poz. 1986 ze zm.). 

-  nie podlegam/my wykluczeniu z konkursu na podstawie art. 24 ust. 1, ust. 2 pkt. 1,3,4,5 i ust. 2a 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.). 

 

b) zapoznałem (zapoznaliśmy) się z treścią Regulaminu Konkursu i przyjmuję (przyjmujemy) warunki w 

nim zawarte i jestem (jesteśmy) nimi związany. 

c) jeżeli moja/nasza praca konkursowa zostanie nagrodzona, przenoszę/przenosimy na Organizatora w 

ramach otrzymanej nagrody autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej, w pełnym  zakresie w 

tym między innymi: prawo do zwielokrotniania, rozpowszechniania oraz publikacji dowolną techniką 

całości pracy lub jej poszczególnych elementów, prawo do wykorzystania całości lub części pracy przy 

tworzeniu innych utworów np. dokumentacji projektowej, wykonywania robót budowlanych. 

Jednocześnie oświadczam,  że autorskie prawa majątkowe dają Organizatorowi prawo do 

nieograniczonego  w czasie wykorzystania i rozporządzenia utworem. 

d) wyrażam (wyrażamy) zgodę na wystawienie mojej (naszej) pracy Konkursowej na wystawie 

pokonkursowej zorganizowanej przez Zamawiającego bez przyznania mi (nam) jakiegokolwiek 

wynagrodzenia z powyższego tytułu; 

e) wyrażam (wyrażamy) zgodę na publikację mojej (naszej) pracy konkursowej w całości lub w części 

dowolną techniką i w dowolnych mediach (w tym publikacji fotografii tej pracy), w szczególności w 

Internecie, w prasie i w innych materiałach w celach informacyjnych i promocyjnych, bez przyznania 

mi (nam) jakiegokolwiek wynagrodzenia z powyższego tytułu; 

f) korzystanie przez Organizatora z utworu, nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym 

majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. W przypadku gdy osoba trzecia zwróci się 

wobec Zamawiającego z roszczeniem związanym z naruszeniem praw osób trzecich, zobowiązuję 

się/zobowiązujemy się, przedmiotowe roszczenie zaspokoić i zastąpić Zamawiającego w toku 

ewentualnych postępowań sądowych; 

g) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy w Łubnice moich  (naszych ) danych osobowych 



 

    
 

 

 
zgodnie z zapisami rozdziału§ 14 Regulaminu Konkursu; 

h) wyrażam (wyrażamy) zgodę na ujawnienie moich (naszych) danych osobowych tj. do publicznej 

wiadomości w przypadku, gdy moja (nasza) praca Konkursowa zostanie nagrodzona w Konkursie; 

i)  niniejszym oświadczam, iż wypełniłam/em/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób fizycznych, od 

których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałam/em/liśmy w celu uczestnictwa w 

konkursie. 

Jednocześnie oświadczam,  iż posiadam upoważnienie do składania wszelkich wymaganych w  niniejszym 

Konkursie oświadczeń  w imieniu Uczestnika Konkursu składającego pracę konkursową  określonego na 

wstępie powyżej.  

 

 

 

 

………………………….. ………………………………………………… 

miejscowość i data                                                      imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej 

                                                                                                                             do reprezentacji Uczestnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

 

 

 

Załącznik 2-B 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU* 

 

Ja…………………………………………………………………. oświadczam, że: 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

 

1. Spełniam warunki udziału w Konkursie określone w Regulaminie: 

- określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 

z 2018, poz. 1986 ze zm.). 

-  nie podlegam/my wykluczeniu z konkursu na podstawie art. 24 ust. 1, ust. 2 pkt. 1,3,4,5 i ust. 2a 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.). 

2. Zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu i przyjmuję warunki w nim zawarte i jestem nimi 

związany. 

3. Jeżeli moja/nasza praca konkursowa zostanie nagrodzona, jako autor przenoszę na Organizatora w 

ramach otrzymanej nagrody autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej, w pełnym  zakresie w 

tym między innymi: prawo do zwielokrotniania, rozpowszechniania oraz publikacji dowolną techniką 

całości pracy lub jej poszczególnych elementów, prawo do wykorzystania całości lub części pracy przy 

tworzeniu innych utworów np. dokumentacji projektowej, wykonywania robót budowlanych. 

Jednocześnie oświadczam,  że autorskie prawa majątkowe dają Organizatorowi prawo do 

nieograniczonego  w czasie wykorzystania i rozporządzenia utworem. 

4. Wyrażam zgodę na wystawienie pracy Konkursowej na wystawie pokonkursowej zorganizowanej przez 

Zamawiającego bez przyznania mi jakiegokolwiek wynagrodzenia z powyższego tytułu. 

5. Wyrażam zgodę na publikację mojej pracy konkursowej w całości lub w części dowolną techniką i w 

dowolnych mediach (w tym publikacji fotografii tej pracy), w szczególności w Internecie, w prasie i w 

innych materiałach w celach informacyjnych i promocyjnych, bez przyznania mi (nam) jakiegokolwiek 

wynagrodzenia z powyższego tytułu. 

6. Korzystanie przez Organizatora z utworu, nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym 

majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. W przypadku gdy osoba trzecia zwróci się 

wobec Zamawiającego z roszczeniem związanym z naruszeniem praw osób trzecich zobowiązuję się 

przedmiotowe roszczenie zaspokoić i zastąpić Zamawiającego w toku ewentualnych postępowań 

sądowych. 

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy w Pacanowie moich  (naszych ) danych 

osobowych zgodnie z zapisami § 14 Regulaminu Konkursu. 

8. Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych tj. do publicznej wiadomości w przypadku, 

gdy moja (nasza) praca Konkursowa zostanie nagrodzona w Konkursie; 

 

………………………………    …………………………………………… 
(miejscowość, data)      (czytelny podpis Uczestnika Konkursu) 

 

 

 

*W przypadku pracy zespołowej oświadczenie wypełnia każdy z członków zespołu autorskiego. 



 

    
 

 

 

 

Załącznik nr 3 

 

FORMULARZ PRZYJĘCIA PRACY KONKURSOWEJ 

 

Praca konkursowa oznaczona liczbą rozpoznawczą 

 

      

 

 

 

 

została przyjęta w dniu ............................... 2018 roku, o godz. ........................... 

 

 

 

 

 

 

............................................…………...................... 

(podpis osoby przyjmującej) 

(pieczęć) 

 


