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Ogłoszenie nr 500069396-N-2018 z dnia 29-03-2018 r.
Ścinawa:
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:
Gmina Ścinawa, Krajowy numer identyfikacyjny 39064756400000, ul. Rynek 17, 59-330
Ścinawa, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 76 7400225, 76 7400245, e-mail
plinda@scinawa.pl, faks 76 7400201.
Adres strony internetowej (url): http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.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):
http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/index.php?idmp=4&r=r
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac
konkursowych w inny sposób:
Prace konkursowe należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
pod adres: Urząd Miasta i Gminy Ścinawa, Rynek 17, 59-330 Ścinawa

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
Remont i modernizacja budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych, które
wpłyną na poprawę wizualną przestrzeni publicznej gminy Ścinawa
Numer referencyjny: IR.271.9.2018
II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Wyłonienie najlepszych koncepcji remontu i modernizacji budynków mieszkalnych, mieszkalnousługowych i usługowych, które wpłyną na poprawę wizualną przestrzeni publicznej gminy
Ścinawa.
II.3) Główny kod CPV 71200000-0

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Konkurs przeznaczony jest dla: osób fizycznych, które są właścicielami, współwłaścicielami budynków zlokalizowanych w
mieście i gminie Ścinawa; - wspólnot mieszkaniowych, zlokalizowanych w mieście i gminie
Ścinawa; - zarządców wspólnot, którzy zarządzają wspólnotami zlokalizowanymi w mieście i
gminie Ścinawa.
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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:
Rodzaj budynku - 24
Położenie - 24
Zarządzający - 15
Dokumenty - 24
Podłączenie gazu - 13
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac
konkursowych:
Data: 28/09/2018, 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:
IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
Nagrodą jest udzielenie zamówienia publicznego polegającego na wykonaniu remontu i
modernizacji budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych, które wpłyną na
poprawę wizualną przestrzeni publicznej gminy Ścinawa na podstawie przedłożonej koncepcji
remontu i modernizacji budynku, oraz wykonanego na jego podstawie projektu budowlanego,
pozwolenia na budowę,(lub innych zezwoleń organu budowlanego na realizację zadania).
Maksymalnie planuje się przyznać na budynki w mieście Ścinawa 22 nagrody o wartości 750
000,00 zł brutto. Szczegółowe informacje udostępniono na stronie internetowej Zamawiającego:
http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/index.php?idmp=4&r=r
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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