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Ogłoszenie nr 500195037-N-2018 z dnia 14-08-2018 r.
Poznań:
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES:
Miasto Poznań, Krajowy numer identyfikacyjny 63125782200000, ul. Plac Kolegiacki 17, 61841
Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 785 210, e-mail zp@um.poznan.pl, faks 61
878 50 85.
Adres strony internetowej (url): http://bip.poznan.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.poznan.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):
https://bip.poznan.pl
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac
konkursowych w inny sposób:
pisemnie
pod adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu, pl. Kolegiacki 17, 61 –
841 Poznań pok. 152

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
Konkurs na pomnik upamiętniający wypędzenia Wielkopolan w czasie II wojny światowej
Numer referencyjny: ZOU-XII.271.137.2018.MA
II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Przedmiotem Konkursu jest opracowanie, w oparciu o niniejszy Regulamin oraz załączniki
merytoryczne,projektu pomnika upamiętniającego Wielkopolan przymusowo wypędzonych w
czasie II wojny światowej przez okupanta niemieckiego. Opracowanie obejmuje teren położony w
Parku im. Karola Marcinkowskiego na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 20/16 i
20/17, 21/14 ark. 45obręb Poznań – u zbiegu ul. Powstańców Wielkopolskich i Towarowej,
będącym własnością Miasta Poznania w zarządzie Zarządu Dróg Miejskich i Zarządu Zieleni
Miejskiej.
II.3) Główny kod CPV 92312230-2
Dodatkowe kody CPV
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71220000-6,
71420000-8,
71248000-8,
45212314-0

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 7.1 W konkursie mogą wziąć udział
osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
krajowe i zagraniczne (zagraniczne w znaczeniu posiadające siedzibę - miejsce zamieszkania poza terytorium RP), które nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) -23)
ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy
Pzp, a ponadto dysponują do realizacji pracy konkursowej minimum: jedną osobą, która
legitymuje się dyplomem ukończenia wyższej uczelni w zakresie wymaganym dla uprawiania
zawodu artysty plastyka lub osobą, która posiada właściwe przedmiotowi konkursu
doświadczenie, przez co Organizator konkursu rozumie wykonanie w przeciągu 10 lat przed
ogłoszeniem konkursu; rzeźby, pomnika lub instalacji funkcjonującej w przestrzeni publicznej,
będącej upamiętnieniem wydarzenia historycznego, ogólnie znanej osoby lub grupy osób.
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:
Jakość koncepcji - 60
Jakość proponowanych rozwiązań - 25
Realność finansowa - 15
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac
konkursowych:
Data: 10/09/2018, 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:
Informacje o Konkursie, zmianach w regulaminie oraz inne komunikaty dla Uczestników Konkursu
będązamieszczone na stronie: www.poznan.pl/architektura oraz www.bip.poznan.pl w zakładce
„informacje bieżące”.Przekazane w ten sposób odpowiedzi, wyjaśnienia i informacje będą wiążące
dla wszystkich UczestnikówKonkursu.
IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
Pierwsza nagroda Zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, przedmiotem
którego będzie wykonanie pomnikaoraz kompletnej dokumentacji projektowej oraz nagroda
pieniężna w wysokości 30 000 zł brutto. Druga nagroda Nagroda pieniężna w wysokości: 20 000 zł
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brutto. Trzecia nagroda Nagroda pieniężna w wysokości: 15 000 zł brutto. Trzy wyróżnienia
równorzędne Nagroda pieniężna w wysokości: 5 000 zł brutto za każde wyróżnienie. Organizator
Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany, na wniosek Sądu Konkursowego, liczby i
wartościnagród lub nie przyznania żadnej nagrody, jeżeli w ocenie Sądu Konkursowego złożone
Prace Konkursowe nie spełnią kryteriów oceny PracKonkursowych w stopniu pozwalającym na ich
przyznanie, tzn. proponowane Prace nie pozwalają realizowaćgłównego założenia Konkursu
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy
wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:
Nie
Informacje dodatkowe:
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