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Baboszewo, 05 sierpnia 20 16L 

Znak sprawy: OAiZP.271.Z0.6.20 16 

OGLOSZENIE 0 KONKURSIE 

na opracowanie koncepcji ar-cbfrekfo"iiiczno-urbanislycznej na: 
I. zagospodarowanie terenu rekr!,acyjnego przy ul. Przemyslowej w Baboszewie; 

II. opracowanie koncepcji modemizacji/przebudowy gminnego stadionu sportowego przy 
ul. Sportowej w Baboszewie; 

III. opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu parku w Dziektarzewie gmina 
Baboszewo i terenu przyleglego do parku stanowillcego wlasnosc Gminy Baboszewo. 

1. Informacje 0 Zamawiajllcym: 
Organizatorem! Zamawiaji/cym konkursu jest Gmina Baboszewo. 

2. Adres siedziby Zamawiajllcego: 
Gmina Baboszewo, 09-l30 Baboszewo ul. Warszawska 9A tel. 23 661 1091(92), 23661 10 
82; Fax: 23661 1071 

Adres e-mail: urzad@gminababoszewo.pl; Adres strony internetowej: 
www.gminababoszewo.pl 

Adres strony internetowej , na ktorej zamieszczana jest historia post~powania konkursowego: 
www.gminababoszewo.bip.org.pl 

3. Wartosc konkursu: 
Wartosc konkursu nie przekracza kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie 
art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamowiet\ publicznych. 

4. Wyb6r c~ci konkursu: 
Organizator/Zamawiajllcy dopuszcza uczestnictwo w konkursie na wyhranq c~c lub dowoln'l ilosc 
~ci 

5. Terminarz (harmonogram konkursu): 
Ogloszenie konkursu 05 sierpnia 2016 r. 
Skladanie wnioskow do 11 sierpnia 2016 r. 
Ogloszenie 0 kwalifikacji uczestnikow konkursu 12 sierpnia 2016 r. 
Skladanie prac konkursowych do 26 wrzesnia 2016 r. 
Ogloszenie wynikow konkursu do 29 wrzesnia 2016 r. 

6. Za11lczniki do ogloszenia: 
I) Regulamin konkursu 
2) Elementy infrastrukturallle do uwzgh;dnieoia w opracowaniu - Za1'lczoik Nr I 
3) Mapa zasadnicza, widok - wydruk ze strony geoportal krajowy. 
4) Wniosek 0 dopuszczeoie do udzialu w konkursie - Formolarz nr I. 
5) Oswiadczenie 0 spelnieniu warunkow uczestnictwa w konkursie - Formularz or 2. 
6) Oswiadczenie 0 zwi'lZaniu warunkami konkursu - Formularz or 3. 
7) Oswiadczenie 0 przyslugiwaniu autorskich praw osobistych i majlltkowych w zakresie 

okreSlonym warunkanli konkursu - Formularz or 4. 
8) Oswiadczenie 0 zgodzie na wykorzystanie pracy konkursowej - Formularz ill 5. 
9) Oswiadczenie, ze osoby, ktore b~d'l uczestniczyc w wykonywaniu zamowlema, posiadaj'l 

wymagane uprawnienia - Formularz ill 6. 
10) Karta idelltyfikacyjna pracy kookursowej - Formularz Dr 7 
11) Pokwitowanie zlozenia pracy konkursowej - Formularz Dr 8 

ZAMlA WIAJJ\CY 
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mgr Tomasz Sobecki 


