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Woclawek, dn. 79 czerwca2l77r.

Prerydent Miasta Wloclawek przy wsparciu organizaryjnym SARP oddzial
w Bydgoszcry zaprasz do wzigcia udzialu w konkursie na opracowanie ,rKoncepcji

programowo - przestrzennej rozbudowy, przebudowy budynku i zmiany sposobu
uiytkowania na Centrum Rewitalizacji we Wloclawku prry ul. 3 Maja 18".
Wykonane przez uczestnik6w konkursu prace konkursowe powimy zaw|rerai najbardziej
optymalne rcnvi4zanta projektowe w zakresie puekszralcetia funkcjonalno-przestrzennego
budynku, w odpowiadajqcy potrzebom uZy'tkownika obiekt o funkcji zgodnej z
przedstawionym programem, a dzialania projektowe podjgl€ przez uczestnik6w konkursu
powinny prowadzi6 do podniesienia jego warto6ci u4tkowej, wprowadzenie do jego wngtrza
nowych rozwi4zan funkcjonalnych, zaproponowanie rozwi4zafi architektonicznych i
materialowych wlasciwych dla rangi projektowanego obiektu, a takirc zagospodarowanie
terenu wok6l budynku zgodnie z wymaganiami uzltkowymi.

w

konkursie mogq bra6 udzial podmioty, kt6re posiadaj4 niezbgdn4 wiedzg i doswiadczenie,
dysponuj4 potencjalem techniczn)ryn oraz osobami zdolnymi do wykonania pracy
konkursowej, oraz zapewni4 naleiryte wykonanie zam6wienia publicznego na uslugi,
planowanego do udzielenia po zamknigciu konkursu.
Kryteria oceny prac konkursowych:

1)
2)
3)
4)
5)

JakoSirozwi4zanarchitektonicznychprzestrzennych
JakoSirozwiqzarifunkcjonalnych
Waloryeksploatacyjne, ekonomikaroz.ilti4zah
Nowatorstwo i oryginalno56 pnyjgtych rozti4za6 autorskich
Relacja do kontekstu przestrzennego

20%
20%
20%
20%
20%

Termin i miejsce skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w konkursie:

.

29.06.2017, godzina 15:00; Urz4d Miasta Woclawek, Zielony Rynek 1l/13, Biuro
obstugi Mieszkaric6w - stanowisko ds. obslugi kancelaryjnej prezydenta Miasta
Woclawek, Urz4d Miasta Woclawek, Zielony Rynek 1 1/13, g7_g00 Wloclawek.

Termin i miejsce skladania prac konkursowych:

.

07.09.2017

r., godz.

15:00; Urz4d Miasta Wloclawek,

Zielony Rynek 11/13, Biuro
stanowisko ds. obslugi kancelaryjnej prezydenta Miasta
Woclawek, Urz4d Miasta Woclawek, Zielony Rynek 11/13, g7_900 Woclawek.

obslugi Mieszkanc6w

-

Projelft realizowany przy wsp6thnansowaniu ze Srodk6w Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego pomoc Tectri'icma21l4-2020
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Rodzaj i wysoko5d nagr6d:

.
.
.

I nagroda: 15 000 zl onz zaproszenie do negocjacji w trybie zam6wienia z wolnej rgki
do wykonaaia szczeg6lowego opracowania pracy konkursowej, polegaj4cego na
wykonaniu kompleksowej dokumentacji dla zadartta inwestycyjnego objgtego
konkursem
II nagroda: 10 000 zl
Wyr6inienie: 5 000 zl

Konkurs prowadzony jest w ramach projektu pn. ,.Sr6dmie3cie na drodze do zmian opracowanie narzgdzi akqwizacji zawodowej i spolecznej mieszkaric6w centrum
Wloclawka" realizowanego w ramach konkursu dotacji ,,Modelowa Rewitalizacja Miast',
wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego pomoc
Tectniczna20T4-2020.
Regulamin konkursu i wigcej informacji dostgpne s4 na stronie:
http://www.bip.um.wlocl.pl/typy-tresci/zamowienia-pub

Projekt realizowany przy wspolluransowaniu ze Crodk6w Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pom oc T echniczna 2014-2020

