
                                   

 OGŁOSZENIE O  KONKURSIE

Konkurs prowadzony jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo 
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) zwanej 
dalej ustawą „PZP”.

1. Mościckie Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach, 33-101  Tarnów, ul. Traugutta 1, tel. 
14/ 633-46-00, fax. 14/ 633 10 52.

2. Przedmiotem  Konkursu  jest  zaprojektowanie  systemu  identyfikacji  wizualnej 
„Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca SCENA OTWARTA w Tarnowie”.

3. WYMAGANIA, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ UCZESTNICY KONKURSU
3.1.  Uczestnikiem konkursu  może  być  osoba  fizyczna,  osoba  prawna  lub  jednostka 
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, samodzielnie biorąca udział w konkursie 
lub  podmioty  te  występujące  wspólnie  (Konsorcjum),  spełniający  wymagania  określone 
Regulaminem. 
3.2. Każdy Uczestnik konkursu może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału 
w  konkursie  oraz  tylko  jedną  pracę  konkursową.  Złożenie  więcej  niż  jednego  wniosku  
lub  więcej  niż  jednej  pracy  konkursowej  spowoduje  odrzucenie  wszystkich  wniosków  
oraz prac konkursowych złożonych przez danego Uczestnika konkursu.. 
Uwaga:  za  złożenie  wniosku  i  pracy  konkursowej  uważa  się  również  dokonanie  takiej 
czynności wspólnie z innym Uczestnikiem konkursu. 
3.3. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie określony został w załączniku  
nr 1. do Regulaminu.
3.4. Do złożenia pracy konkursowej zostaną zaproszeni Uczestnicy konkursu, którzy spełniają 
wymagania określone Regulaminem. 

3.5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE I WYMAGANE DOKUMENTY 

3.5.1. W konkursie mogą wziąć udział  Uczestnicy  spełniający warunki określone w art. 22 
ust.1 ustawy „PZP” dotyczące:

a)  posiadania uprawnień  do wykonywania  określonej  działalności  lub czynności,  jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.

Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia - pkt 3.5.3. a).

b) posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. 
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Ocena spełnienia warunku odbędzie się  na podstawie oświadczenia - pkt 3.5.3. a).

c)  dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 
wykonania zamówienia.

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. 

Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia - pkt 3.5.3. a).

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. 

Ocena spełnienia warunku odbędzie się  na podstawie oświadczenia - pkt 3.5.3. a).

Uczestnik konkursu może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach  zdolnych  do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych 
podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, 
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając  w  tym  celu  pisemne  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

3.5.2.  W  konkursie  mogą  wziąć  udział  Uczestnicy, którzy  wykażą  brak  podstaw  do 
wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

Ocena spełnienia warunku odbędzie się  na podstawie oświadczenia i dokumentu - 
pkt 2.4. a) i b).

Ocena spełnienia  warunków zostanie  dokonana na  podstawie  oświadczeń  i  dokumentów  
pkt 3.5.3. i 3.5.4. wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociaż jednego warunku 
skutkować będzie wykluczeniem  Uczestnika  z postępowania konkursowego i odrzuceniem 
oferty. 

3.5.3.  W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art.  22 ust.  1,  do 
wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

a) oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (wg załącznika nr 6 od Regulaminu) 

3.5.4. W  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  powodu  niespełnienia 
warunków,  o których mowa w art.  24  ust.  1  ustawy,  do oferty należy dołączyć 
następujące dokumenty:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg załącznika nr 7 do Regulaminu),

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 
2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków.

Osoby  fizyczne  składają  oświadczenie  w  zakresie  art.  24  ust.  1  pkt  2  ustawy. 
(Załącznik nr 8)

 
3.5.5.  Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.5.4.b) składa 
dokument  lub  dokumenty  wystawione  w  kraju,  w  którym ma  siedzibę  lub  miejsce 
zamieszkania  (nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania 
wniosków), potwierdzające odpowiednio że nie otwarto jego likwidacji ani nie głoszono 
upadłości.

3.5.6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się 
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania (wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków).

3.5.7. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.5.4 lit. a i lit. b mogą być przedstawione w formie 
oryginału  lub  kserokopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez  Uczestnika 
konkursu. 

3.5.8.  Dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym  należy  złożyć  wraz  z  tłumaczeniem  
na język polski..

4.KRYTERIA OCENY  I  SPOSÓB OCENY PRAC KONKURSOWYCH
 
4.1.  Ocena  prac  konkursowych  będzie  dokonywana  wyłącznie  w  oparciu  o  złożoną  
pracę konkursową. 

Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów: 
a) poziom artystyczny (kryterium K-1),
b) oryginalność (kryterium K-2),
c) funkcja promocyjna (kryterium K-3). 

4.2. Poniższa tabela wskazuje kryteria oraz maksymalną ilość punktów, którą można uzyskać 
w ramach danego kryterium. 

K-1 (55%) K-2 (25%) K-3 (20%)

poziom artystyczny: oryginalność funkcja promocyjna 

55 25 20

4.3. Przez poziom artystyczny Zamawiający rozumie w szczególności:
- uwzględnienie aktualnych trendów projektowania graficznego,
- kreatywne połączenie elementów graficznych i typograficznych,
- zachowanie zgodności projektów z charakterem sztuki tańca współczesnego,
- ekspresyjność.

4.4. Przez oryginalność Zamawiający rozumie w szczególności:
- nieschematyczne ujęcie graficzne tańca współczesnego,
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- dobór oryginalnej typografii.

4.5. Przez funkcje promocyjną Zamawiający rozumie w szczególności:
- atrakcyjność wizualną formy graficznej,
- funkcjonalność i komunikatywność projektów.

4.6. SPOSÓB OCENY PRAC KONKURSOWYCH
 
4.6.1. Ocenie będą podlegały części graficzne pracy konkursowej. 

4.6.2. Ocena prac w zakresie kryteriów K-1, K-2, K-3 będzie polegała na przyznaniu przez 
Sąd, każdej pracy zakwalifikowanej do oceny, odpowiedniej ilości punktów w zakresie od 0 
do 100, a następnie przemnożeniu uzyskanych punktów przez wagę w %.

4.6.3.  Na  podstawie  dokonanej  oceny  Sąd  Konkursowy  ustali  listę  prac  konkursowych  
z przyznaną im punktacją. 

5. OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA REGULAMINU KONKURSU.
Zgodnie z art.  116 ust.3 PZP Zamawiający przekazuje Regulamin konkursu Uczestnikowi 
konkursu w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia wniosku o jego przekazanie. Wnioski można 
przekazywać  Zamawiającemu pisemnie, drogą  e - mailową  lub faksem. Regulamin można 
także uzyskać na stronie internetowej www.mck.tarnow.pl zakładka „O nas” / „Przetargi”.

a) Wszelką korespondencję pisemną związaną z niniejszym konkursem należy kierować 
na adres Mościckie Centrum Kultury, 33-101 Tarnów ul. Traugutta 1z oznaczeniem 
„Konkurs na projekt systemu identyfikacji wizualnej Międzynarodowego Festiwalu 
Teatrów Tańca SCENA OTWARTA w Tarnowie”.

b)  Wszelką  korespondencję  przesyłaną  faksem  należy  kierować  na  nr  faksu:  
14/  633  10  52  , z  oznaczeniem  „Konkurs  na  projekt  systemu identyfikacji  wizualnej 
Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca SCENA OTWARTA w Tarnowie”.

c) Wszelką korespondencję przesyłaną droga e- mailowa należy kierować na adres e – mail: 
karpiński.  marek@gmail.com  

6. MIEJSCE, TERMIN  SKŁADANIA  WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO 
UDZIAŁU W KONKURSIE I PRAC KONKURSOWYCH
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać do dnia 28 kwietnia 2011 r., 
do godz. 13:00 w Mościckim Centrum Kultury, 33-101 Tarnów, ul. Traugutta 1, sekretariat.

6.1. Sporządzony w formie pisemnej wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie musi 
być sporządzony wg wzoru - załącznik nr 1 do regulaminu. 

6.2. Do wniosku należy załączyć dokumenty, o których mowa w pkt 3.5.3.lit. a) oraz pkt 3.5.4 
lit. a) i b). 
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Prace  konkursowe  należy  składać  do  dnia  18  maja  2011  r.,  do  godz.  13:00 
w Mościckim Centrum Kultury, 33-101 Tarnów, ul. Traugutta 1, sekretariat.

7. RODZAJ I WYSOKOŚĆ NAGRÓD

7.1. Dyrektor Mościckiego Centrum Kultury zatwierdza rozstrzygnięcie konkursu i przyznaje 
nagrody Uczestnikom (Laureatom Konkursu), z zastrzeżeniem pkt. 7.4.
 
7.2.  Nagrodą  dla  najlepszej  pracy  jest  zaproszenie  do  negocjacji  w  trybie  zamówienia  z 
wolnej ręki wykonania projektów:

a/ kolejnych podstron serwisu www poświęconego Festiwalowi
b/ billboardu o wymiarach 6x3 m
c/ layout’u i okładki książki programowej Festiwalu zawierającej informacje o imprezach, 

wykonawcach, organizatorach i formie finansowania Festiwalu
d/ ulotki z programem Festiwalu
e/ nadruku na papierowej torbie reklamowej
f/ roll-up 
g/ identyfikatora imiennego. 

Maksymalny  planowany  łączny  koszt  wykonania  całości  prac  związanych  z 
identyfikacją wizualną Festiwalu wynosi 12300 zł brutto.

7.3.  Laureat Konkursu zostanie zaproszony do negocjacji  w terminie do 30 dni lecz nie 
wcześniej niż  w terminie 15 dni od daty zatwierdzenia wyniku konkursu przez Dyrektora 
Mościckiego Centrum Kultury.

7.4. Sąd zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody, jeżeli żadna praca konkursowa nie 
uzyska 70 punktów. W powyższym przypadku konkurs nie zostanie rozstrzygnięty. 

7.5.  Dzień  zamieszczenia  ogłoszenia  o  konkursie  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych: 
13.04.2011.

Tarnów, dnia  13.04.2011 r.
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