
 

 

 
 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

nie przekraczającym równowartości kwoty 30.000 EURO 

 

1. Nazwa konkursu: 

Konkurs na koncepcję urbanistyczno- architektoniczną dla inwestycji p.n.:  
„Projekt Parku Miejskiego w Chęcinach”  
w ramach zadania Rewitalizacja Zabytkowego Centrum Chęcin etap II 

2. Nazwa i adres Organizatora:  
Gmina Chęciny - Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach  
Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny 
 

3. Określenie przedmiotu konkursu: 

Przedmiotem konkursu jest opracowanie  przez Uczestników konkursu własnej  autorskiej  
koncepcji  urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej na 
wskazanym przez Organizatora terenie. Koncepcja ma uwzględniać  aspekty wykorzystania terenu 
na cele  wypoczynkowe i rekreacyjne przeznaczone dla mieszkańców i turystów dla wszystkich 
grup wiekowych w miłym, urokliwym, zielonym otoczeniu.  

Przestrzeń  winna zawierać elementy służące wypoczynkowi, rekreacji, sportom, zabawom dzieci 
i młodzieży, itp. W obrębie terenu objętego konkursem należy przewidzieć przestrzeń parkingową 
na  kilka-kilkanaście samochodów osobowych. Teren powinien być dostępny dla osób 
niepełnosprawnych oraz osób z wózkami dziecięcymi. Projekt zieleni winien przewidywać 
adaptację istniejącego dojrzałego drzewostanu wraz z propozycją nowych nasadzeń lub całkowicie 
nową koncepcję zagospodarowania zielenią. Oczekiwanym rezultatem konkursu jest uzyskanie 
wysokiej jakości, reprezentacyjnej przestrzeni parkowej, który będzie spełniać rolę miejsca 
spotkań i spacerów, zabaw, uprawiania sportów, wypoczynku. 

Koncepcje projektowe stanowić  powinny uzupełnienie dla istniejącej infrastruktury sportowej 
oraz rekreacyjnej miasta i jego okolic, przyczyniając się do wzrostu jego atrakcyjności zarówno 
wśród mieszkańców, jak i turystów. Koncepcje konkursowe powinny przedstawiać rozwiązania 
pomysłowe, przyszłościowe i realne do wykonania. Praca nagrodzona w konkursie stanowić 
będzie podstawę do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej. 

Celem Konkursu jest również określenie kosztów prac projektowych i oszacowanie kosztów 
realizacji inwestycji.  

4. Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 
 
1) Uczestnikami konkursu mogą być : 

a) osoby fizyczne posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności architektonicznej ,  będące członkiem Izby Architektów RP oraz, które dysponują 
lub będą dysponować osobami z odpowiednią wiedzą i uprawnieniami niezbędnymi do 
wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowej realizowanej na podstawie  nagrodzonej  
pracy konkursowej, 



 

 

 
 

b) osoby prawne, które  dysponują lub będą dysponować właściwym  potencjałem osobowym, 
tj osobami  legitymującymi się  uprawnieniami o których mowa   w zdaniu   lit.”a „  
c) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które  dysponują lub będą 
dysponować właściwym  potencjałem osobowym, tj. osobami  legitymującymi się  
uprawnieniami o których mowa   w   zdaniu lit.”a”   
d) podmioty  wskazane w  pkt 1 lit. a, b, c  występujące wspólnie ( wówczas  prawa  
i obowiązki  dotyczące Uczestnika konkursu  przysługują wszystkim Uczestnikom biorącym 
wspólnie udział w konkursie na zasadach ustalonych w ich  stosunkach wewnętrznych). 
 

5. Kryteria oceny i ich znaczenie. 
 

Sąd Konkursowy będzie oceniał prace konkursowe według następujących kryteriów: 
a) atrakcyjność i pomysłowość rozwiązań architektonicznych, urbanistycznych, 

kompozycyjnych, funkcjonalnych oraz dostosowanie projektowanych rozwiązań do 
otoczenia, MPZT oraz wytycznych projektowych – waga 60% – punkty będą przyznawane 
przez Sąd Konkursowy wg indywidualnej oceny  (od 0 do 60 punktów) 

b) praktyczność, jakość i przystępność proponowanych rozwiązań pod względem 
technicznym,  technologicznym  i  materiałowym oraz ekonomika rozwiązań i związany z 
tym koszt realizacji inwestycji – waga 20% – punkty będą przyznawane przez Sąd 
Konkursowy wg indywidualnej oceny (od 0 do 20 punktów) 

c) koszt opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru 
autorskiego przy realizacji zadania – waga 20% -  punkty (od 0 do 20 punktów) będą 
wyliczone wg wzoru: Liczba punktów = Cmin/Cof x 100 x 20% , gdzie: Cmin – najniższa 
cena spośród wszystkich ofert, Cof – cena podana w ofercie. 

 
6. Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu: 

Regulamin konkursu wraz z załącznikami  będzie dostępny  na stronie internetowej Urzędu  Gminy  
i Miasta Chęciny  www.checiny.pl od dnia 31.01.2017 r. 
 

7. Termin składania prac konkursowych: 
Prace konkursowe należy składać w terminie do dnia 20.03.2017 r. do godz. 12:00  
w siedzibie  Organizatora. 
 

8. Rodzaj i wysokość nagród: 
a) I nagroda - w wysokości 6.000,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy zł) wraz z  
zaproszeniem do zawarcia umowy na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej i 
wykonawczej dla zadania inwestycyjnego oraz pełnieniu nadzoru autorskiego w czasie jego 
realizacji. 
b) II nagroda - w wysokości 4.000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące zł) 
c) III nagroda - w wysokości 3.000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące zł) 

 

 


