
Regulamin konkursu na zaprojektowanie systemu identyfikacji 
wizualnej „Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca SCENA 

OTWARTA w Tarnowie”

Wartość konkursu nie przekracza równowartości kwoty 193.000 Euro

Organizator (Zamawiający):

Mościckie Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach, 33-101  Tarnów, ul. Traugutta 1

 Zatwierdzam

Tarnów, 13 kwiecień 2011 r. 
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ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. INFORMACJE O ORGANIZATORZE KONKURSU

1.1. Organizatorem  konkursu  zwanym  dalej  Zamawiającym jest  Mościckie  Centrum 
Kultury w Tarnowie Mościcach, 33-101  Tarnów, ul. Traugutta 1.

2. FORMA KONKURSU I JEGO PODSTAWA PRAWNA 

2.1. 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”.
 
2.2. Konkurs zgodnie z art. 117 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zorganizowany 
jest  w  formie  konkursu  jednoetapowego,  w  którym  Uczestnicy składają  wnioski  
o  dopuszczenie  do  udziału  w  nim,  a  Zamawiający dopuszcza  do  udziału  w konkursie  
i  zaprasza  do  składania  prac  Uczestników  spełniających  warunki  udziału  w  konkursie, 
określone w niniejszym regulaminie. 

2.3.  Konkurs  prowadzony  jest  i  rozstrzygany  w  języku  polskim.  Wszystkie  dokumenty, 
oświadczenia, zawiadomienia i wnioski, a także część rysunkowa i opisowa konkursu muszą 
być przez wszystkich Uczestników sporządzone w języku polskim. 

2.4.  Do  chwili  rozstrzygnięcia  konkursu  obowiązuje  zasada  anonimowości  prac 
konkursowych.

2.5.  Uczestnicy przystępujący do konkursu  są zobowiązani do stosowania obowiązujących 
przepisów prawa, a w szczególności:
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm).
 Ustawa  z  dnia  4  lutego  1994r.  o  Prawie  autorskim i  prawach  pokrewnych  (Dz.  U.  

z 2006 r. Nr 90, poz.631 z późn. zm.).

3. TERMINY KONKURSU

3.1 Ogłoszenie konkursu 13.04.2011 r.
3.2 Składanie  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 

konkursie 
28.04.2011 r.

3.3 Zawiadomienie uczestników o dopuszczeniu do udziału 
w konkursie i przekazanie zaproszenia do złożenia prac 
konkursowych 

do dnia 04.05.2011 r.

3.4 Termin złożenia prac konkursowych 18.05.2011 r.
3.5 Ogłoszenie wyników konkursu 24.05.2011 r.

Uwaga:  wskazane  terminy  mogą  ulec  przedłużeniu.  O  ewentualnej  zmianie  terminów 
Zamawiający niezwłocznie poinformuje Uczestników konkursu. 
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4. SĄD KONKURSOWY

4.1.  Sąd konkursowy zwany dalej  „Sądem” jest  zespołem pomocniczym  Zamawiającego 
powołanym m.in. do oceny spełnienia przez Uczestników konkursu wymagań określonych 
w  Regulaminie  Konkursu,  oceny  prac  konkursowych,  sporządzenia  informacji  o  pracach 
konkursowych  oraz  wyboru  najlepszych  prac  konkursowych,  dokonania  identyfikacji 
wszystkich prac konkursowych po rozstrzygnięciu konkursu. Dyrektor MCK może powierzyć 
Sądowi także inne niż w/w czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem 
Konkursu. 

4.2.  W zakresie,  o jakim mowa w pkt  4.1.  Sąd jest  niezależny.  Dyrektor MCK sprawuje 
nadzór nad Sądem w zakresie zgodności prowadzenia konkursu z przepisami ustawy „PZP” i 
niniejszym Regulaminem Konkursu. 

4.3. W skład Sądu wchodzą 
a/ Andrzej Dudziński – grafik i artysta malarz,
b/ Jakub Woynarowski – rysownik i projektant, asystent w Pracowni Obrazowania 

Cyfrowego ASP Kraków,
c/ Ewa Łączyńska-Widz – historyk sztuki, dyrektor Galerii Miejskiej BWA w Tarnowie,
d/ Marek Karpiński – specjalista ds. promocji Mościckiego Centrum Kultury w 

Tarnowie.
4.4. Sąd obraduje na posiedzeniach zamkniętych . Dla ważności czynności, o których mowa 
w pkt 4.1. wystarczy jednoczesna obecności na posiedzeniu 3 członków Sądu.

4.5.  Sąd  przedstawi  Dyrektorowi  MCK  pisemną  informację  o  złożonych  w  Konkursie 
pracach. Informacja ta powinna zawierać dane autorów poszczególnych prac, ocenę tych prac 
wraz z uzasadnieniem rozstrzygnięcia Konkursu. 

4.6.  Wnioskowanie  przez  Sąd  o  zatwierdzenie  wyniku  Konkursu  realizowane  jest  w  ten 
sposób, że Sąd sporządza projekt rozstrzygnięcia i przedkłada do podpisu Dyrektorowi MCK 
lub osobie upoważnionej.

4.7.  W  przypadku  zaistnienia  przesłanek  unieważnienia  Konkursu,  Sąd  wystąpi  
do Dyrektora MCK z pisemnym wnioskiem o jego unieważnienie.

4.8. Sąd kończy prace z chwilą wyboru najlepszej/ych prac konkursowych albo unieważnienia 
konkursu. 

4.9. Z przebiegu prac Sądu sporządza się protokół.

4.10. Odwołanie członka ze składu Sądu nastąpi w przypadku:
a) wystąpienia jednej z przyczyn, o których mowa w art. 17 ustawy „PZP”,
b) naruszenie przez członka trybu prac Sądu,
c) wystąpienia  zdarzenia  losowego  uniemożliwiającego  uczestnictwo  członka  w  pracach 

Sądu,
d) wystąpienia innej przyczyny uniemożliwiającej wykonywanie funkcji członka Sądu,

4.11. W przypadku, gdy na skutek odwołania członka/ów, skład Sądu zmniejszy się poniżej 3 
członków, Dyrektor  MCK powołuje  w to miejsce inne osoby,  zgodnie z  obowiązującymi 
przepisami ustawy „PZP”. W pozostałych wypadkach Dyrektor MCK może powołać  inną 
osobę w miejsce odwołanego członka Sądu.
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4.12. Dyrektor MCK może powołać do udziału w obradach Sądu dodatkowe osoby, pełniące 
funkcje  biegłych  lub  konsultantów  z  głosem  doradczym,  które  nie  będą  uczestniczyć  w 
ostatecznej ocenie prac konkursowych. O potrzebie ich powołania decyduje Sąd. 

4.13. Do obowiązków przewodniczącego Sądu należy w szczególności: 
a) zwoływanie posiedzeń Sądu,
b) przewodniczenie posiedzeniom Sądu,
c) nadzorowanie przestrzegania Regulaminu konkursu,
d) podział pomiędzy członków Sądu prac podejmowanych w trybie roboczym,
e) przeprowadzenie  głosowania  mającego na celu wybór najlepszych prac konkursowych 

oraz przyznanie nagród,
f) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania.

4.14. W razie krótkotrwałej nieobecności przewodniczącego zastępuje go zastępca.

4.15.  Członkowie  Sądu  będący  pracownikami  Zamawiającego  wykonują  obowiązki 
związane z udziałem w pracach sądu w ramach obowiązków służbowych.
4.16.  Członek  Sądu  jest  zobowiązany  powiadomić  przewodniczącego  Sądu  o  swojej 
nieobecności na posiedzeniu Sądu, podając przyczynę nieobecności. 

4.17. Do obowiązków członków Sądu w szczególności należy:
a) uczestnictwo w posiedzeniach Sądu,
b) czynny udział we wszystkich zebraniach Sądu,
c) rzetelne i bezstronne wykonywanie powierzonych przez przewodniczącego Sądu zadań,
d) złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy „PZP”,
e) informowanie przewodniczącego o problemach występujących w trakcie prac Sądu.

4.18. Do obsługi Sądu powołuje się sekretarza Sądu w osobie Pani Agnieszki Latały.

4.19. Sekretarz Sądu uczestniczy w posiedzeniach Sądu bez prawa głosu.

4.20. Do obowiązków sekretarza Sądu należy w szczególności:
a) zamieszczenie  na  stronie  internetowej  zapytań  i  odpowiedzi  dotyczących  konkursu  

oraz przekazanie wyjaśnień uczestnikom konkursu, którzy wystąpili z zapytaniami,
b) przekazanie uczestnikowi konkursu Regulaminu konkursu,
c) prowadzenie dokumentacji konkursu,
d) zamieszczenie ogłoszenia o wynikach konkursu,
e) zawiadomienie uczestników konkursu o jego wynikach,
f) zwrot prac konkursowych na wniosek uczestników konkursu, których prace konkursowe 

nie zostały wybrane,
g) przechowanie dokumentacji konkursu.

5. ZMIANY REGULAMINU KONKURSU

5.1. W uzasadnionych przypadkach  Zamawiający może w każdym czasie przed upływem 
terminu do składania prac konkursowych zmodyfikować treść niektórych ustaleń niniejszego 
Regulaminu.

5.2.  Zmianom  nie  mogą  podlegać  ustalenia  dotyczące  warunków  udziału  w  konkursie  
oraz sposobu oceny spełnienia tych warunków przez Uczestników, a także kryteria i sposób 
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oceny prac konkursowych. Dokonane przez Zamawiającego modyfikacje innych elementów 
Regulaminu są wiążące dla wszystkich Uczestników konkursu.

5.3.  Treść  każdej  dokonanej  modyfikacji  zostanie  niezwłocznie  przekazana  wszystkim 
Uczestnikom konkursu,  którzy  z  zachowaniem  sposobu  komunikacji  z  Zamawiającym 
określonym w ogłoszeniu zwrócili  się  z wnioskiem o wydanie Regulaminu.  W przypadku 
dokonania modyfikacji po zakwalifikowaniu Uczestników do udziału w konkursie, jej treść 
zostanie przekazana wszystkim zakwalifikowanym Uczestnikom.

5.4.  Zamawiający przedłuży termin  składania  prac  konkursowych  o  co  najmniej  7  dni,  
jeżeli w wyniku dokonanej modyfikacji treści Regulaminu niezbędny będzie dodatkowy czas 
na sporządzenie pracy konkursowej. 

ROZDZIAŁ II 
OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU

1. PRZEDMIOT KONKURSU

1.1.Organizatorem Konkursu jest Mościckie Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach, 
mieszcząca się w Tarnowie, ul. Traugutta 1 (zwane dalej Organizatorem), które  realizuje 
projekt pt. „Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca SCENA OTWARTA w 
Tarnowie”. Projekt ten jest współfinansowany jest przez Unię Europejską oraz budżet 
województwa małopolskiego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013.

1.2. Przedmiotem  Konkursu  jest  zaprojektowanie  systemu  identyfikacji  wizualnej 
„Międzynarodowego  Festiwalu  Teatrów  Tańca  SCENA  OTWARTA  w  Tarnowie” 
(zwanego dalej Festiwalem). 

1.3. Zestaw konkursowy powinien zawierać następujące projekty:
a/ logo i logotyp Festiwalu
b/ plakat Festiwalu (format docelowy B1, pionowo)
c/ layout strony www Festiwalu (o wielkości 1024x768 pixeli)
d/ propozycję typografii stosowanej do identyfikacji Festiwalu (zawierającą m.in. nazwę 
fontu, producenta)

1.4. Laureatowi Konkursu zostanie zlecone opracowanie graficzne – na podstawie 
projektów przedstawionych w Konkursie – pozostałych elementów identyfikacji 
Festiwalu, tj. 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. 

1.5. Celem Konkursu jest wyłonienie projektu o wysokich walorach artystycznych, spójnego 
z założeniami Festiwalu oraz promocją Festiwalu. 
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1.6. Uczestnik, którego praca zostanie uznana za najlepszą zostanie zaproszony do negocjacji 
w  trybie  zamówienia  z  wolnej  ręki  oraz  docelowo  przeniesie  na  Zamawiającego 
nieograniczone  czasowo  autorskie  prawa  majątkowe  oraz  udzieli  Zamawiającemu 
nieodpłatnego zezwolenia na wykonywanie, w stosunku do tej pracy, nieograniczonych w 
czasie  zależnych  praw  autorskich  (prawa  do  twórczego  opracowywania  utworu, 
rozporządzania i korzystania z opracowań). Przeniesienie autorskich praw majątkowych 
oraz udzielenie wskazanego wyżej  zezwolenia nastąpi na podstawie pisemnych umów 
zawartych  pomiędzy  Zamawiającym i  poszczególnymi  Laureatami  Konkursu na 
warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. BUDŻET. 

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

ROZDZIAŁ III 
WYMAGANIA, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ UCZESTNICY KONKURSU

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.  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 niniejszym Regulaminem. 

1.2. Nadesłanie projektu na Konkurs upoważnia Organizatora do jego wykorzystania 
wyłącznie dla potrzeb promocji Konkursu bez obowiązku uiszczania honorarium 
autorskiego.

1.3. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw 
autorskich osobistych lub majątkowych odpowiada Uczestnik.

1.4.  Na Konkurs Uczestnik może nadesłać dowolną liczbę projektów.
1.5. Wszystkie zgłoszone projekty, spełniające wymagania Regulaminu, będą dopuszczone 

do oceny.
1.6.  Nie należy podpisywać prac imieniem i nazwiskiem, inicjałami lub innymi znakami, 

pozwalającymi na identyfikację autora projektu. Wszystkie te dane należy zawrzeć w 
Karcie Zgłoszenia.

1.7. Organizator nie zwraca Uczestnikom Konkursu kosztów przygotowania ani dostarczenia 
prac konkursowych. Nie zwraca także samych prac konkursowych.

1.8. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie określony został w załączniku  
nr 1. 

1.9.  Do  złożenia  pracy  konkursowej  zostaną  zaproszeni  Uczestnicy konkursu,  którzy 
spełniają wymagania określone Regulaminem. 

2. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE I WYMAGANE DOKUMENTY 

2.1. 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, 
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jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.

Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia - pkt 2.3. a).

b) posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. 

Ocena spełnienia warunku odbędzie się  na podstawie oświadczenia - pkt 2.3. 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 2.3. a).

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. 

Ocena spełnienia warunku odbędzie się  na podstawie oświadczenia - pkt 2.3. 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

2.2.  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 2.3. i 2.4. wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociaż jednego warunku 
skutkować będzie wykluczeniem  Uczestnika  z postępowania konkursowego i odrzuceniem 
oferty. 

2.3.  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) 

2.4. 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),
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 (wg 
załącznika nr 8). 
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2.5.  Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium 
Rzeczypospolitej  Polskiej,  zamiast  dokumentów,  o  których  mowa  w  pkt  2.4.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.

2.6. 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).

2.7. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2.4. lit. a i lit. b mogą być przedstawione w formie 
oryginału  lub  kserokopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez  Uczestnika 
konkursu. 

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

3.  UCZESTNICY  KONKURSU  WSPÓLNIE  BIORĄCY  UDZIAŁ  W  KONKURSIE 
(KONSORCJUM)

3.1.  Uczestnicy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) ustanawiają 
pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  konkursie  albo  reprezentowania  w  konkursie  
i zawarcia umowy na realizacje zamówienia i przeniesienie majątkowych praw autorskich do 
złożonej pracy, zwanego dalej „pełnomocnikiem konsorcjum”.

3.2. Uczestnicy występujący wspólnie w formie „konsorcjum” składają jeden wniosek.

3.3.  Każdy  z  Uczestników  wspólnie  biorących  udział  w  konkursie  (konsorcjum)  musi 
przedłożyć dokument określony w pkt 2.4.b).

3.4.  Każdy  z  Uczestników  wspólnie  biorących  udział  w  konkursie  (konsorcjum)  składa 
oświadczenia określone w pkt 2.3.a) i  2.4.a) lub w imieniu konsorcjum składa je podmiot 
upoważniony.

3.5. Uczestnicy składający wspólny wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie ponoszą 
odpowiedzialność solidarnie.

3.6.  Wszelka  korespondencja  dotycząca  konkursu  prowadzona  będzie  wyłącznie  
z pełnomocnikiem konsorcjum.

4. OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH
 
Przystępując do konkursu, każdy z  Uczestników we wniosku o dopuszczenie do udziału  
w  konkursie  składa  oświadczenie,  iż  w  przypadku  uznania  złożonej  przez  niego  pracy 
konkursowej  za  najlepszą  przeniesie  na  Zamawiającego nieodpłatnie  nieograniczone  w 
czasie autorskie prawa majątkowe do tej pracy i prac wykonanych zgodnie z odpłatną umową 
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zawartą  w  wyniku  postępowania  w  trybie  zamówienia  z  wolnej  ręki  oraz  zezwoli 
Zamawiającemu na nieodpłatne i nieograniczone w czasie wykonywanie w stosunku do tych 
prac zależnych praw autorskich, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ IV 
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z UCZESTNIKAMI KONKURSU ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI

1.1.  Uczestnicy konkursu  mogą  zwracać  się  pisemnie,  drogą  e-mailową  lub  faksem  
do Zamawiającego o wyjaśnienie postanowień Regulaminu konkursu. Wykonawca może się 
zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z regulaminem 
oraz  sposobem  przygotowania  i  złożenia  wniosku.  Zamawiający  niezwłocznie  udzieli 
wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków, pod 
warunkiem,  że  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  regulaminu  wpłynął  do  Zamawiającego  nie 
później  niż  do  końca  dnia,  w  którym  upływa  połowa  wyznaczonego  terminu  składania 
wniosków. 

1.2. Zamawiający będzie przekazywał wyjaśnienia oraz informacje za pomocą faksu, drogą 
e - mailową lub pisemnie. 

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  

1.3.  Każda  ze  stron  niezwłocznie  potwierdza  fakt  otrzymania  korespondencji  przesłanej 
faksem lub drogą e - mailową.

1.4.  Informacje  o  konkursie  i  odpowiedzi  na  zapytania  zostaną  zamieszczone  na  stronie 
Zamawiającego: www.mck.tarnow.pl (zakładka „O nas” / „Przetargi”)

ROZDZIAŁ V
WNIOSKI  O  DOPUSZCZENIE  DO  UDZIAŁU  W  KONKURSIE  –  ZASADY 
PRZYGOTOWANIA I OCENY WNIOSKÓW

1. WYMOGI FORMALNE 

1.1.  Sporządzony  w  formie  pisemnej  wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  w  konkursie
wg wzoru - załącznik nr 1 ma zawierać wszystkie wymagane w nim oświadczenia, zgodnie z 
postanowieniami niniejszego Regulaminu. 
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1.2.  Wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  w  konkursie  musi  być  podpisany  przez  osobę 
uprawnioną  do składania oświadczeń woli w imieniu  Uczestnika  konkursu. W przypadku, 
gdy uprawnienie do podpisania wniosku nie wynika z przedłożonego we wniosku dokumentu 
- rozdział III pkt.2.4 lit. b, do wniosku dodatkowo należy załączyć stosowne pełnomocnictwo. 
Pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 
Pełnomocnictwo  w  sposób  jednoznaczny  ma  określać  do  jakich  czynności  upoważniona
jest osoba.

1.3. Do wniosku należy załączyć dokumenty, o których mowa w rozdziale III pkt.2.3.lit. a) 
oraz pkt 2.4 lit. a) i b). 

2.  SPOSÓB,  MIEJSCE I  TERMIN SKŁADANIA  WNIOSKU O DOPUSZCZENIE  
DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

2.1.  Wniosek  należy  złożyć  w  terminie do  dnia  28  kwietnia  2011  r.  do  godz. 13:00 
w Mościckim Centrum Kultury, 33-101 Tarnów, ul. Traugutta 1, sekretariat.

2.2. Opakowanie przesyłki oznaczyć jako „Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie 
na  projekt  systemu  identyfikacji  wizualnej  Międzynarodowego  Festiwalu  Teatrów  Tańca 
SCENA OTWARTA w Tarnowie” oraz opatrzyć nazwą i adresem Uczestnika konkursu lub 
pełnomocnika. 

2.3 Za moment złożenia wniosku uważa się  datę i godzinę jej dotarcia do miejsca składania 
wniosków.  Wnioski,  które  wpłyną  do  Zamawiającego po  upływie  terminu  składania 
wniosków zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

2.4. Uczestnicy konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
wniosku. Zamawiający nie przewiduje zwrotu tych kosztów.

2.5.  Uczestnik konkursu  może  zmienić  lub  wycofać  wniosek  wyłącznie  przed  upływem 
terminu składania wniosków. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofanie wniosku 
musi zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla złożenia wniosku z zastrzeżeniem, 
że  opakowanie  (koperty)  będą  zawierały  dodatkowe  oznaczenie  „Zmiana  /  Wycofanie 
wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie na zaprojektowanie systemu identyfikacji 
wizualnej Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca SCENA OTWARTA w Tarnowie”. 

3. OCENA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
 
3.1.  Zamawiający dokonuje  oceny  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  konkursie 
bezpośrednio  po  upływie  terminu  ich  składania  zgodnie  z  warunkami  określonymi  
w Regulaminie konkursu i przepisami ustawy „PZP”.
 
3.2. Po dokonaniu oceny spełnienia warunków udziału w konkursie  Zamawiający zaprosi  
do składania prac konkursowych Uczestników konkursu spełniających wymagania określone 
w niniejszym Regulaminie. 

3.3. Uczestnicy nie spełniający warunków udziału w konkursie podlegają wykluczeniu.
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ROZDZIAŁ VI
SPOSÓB OPRACOWANIA I SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH, MIEJSCE 

SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

1.  INFORMACJE  OGÓLNE  O  SPOSOBIE  OPRACOWANIA  PRACY 
KONKURSOWEJ

1.1 Zestaw konkursowy powinien zawierać następujące projekty:
a/ logo i logotyp Festiwalu
b/ plakat Festiwalu (format docelowy B1, pionowo)
c/ layout strony www Festiwalu (o wielkości 1024x768 pixeli)
d/ propozycję typografii stosowanej do identyfikacji Festiwalu (zawierającą m.in. nazwę 
fontu, producenta.

1.2. Materiały wykraczające poza zakres pracy konkursowej nie będą rozpatrywane. 

2.  INFORMACJE  SZCZEGÓŁOWE  O  SPOSOBIE  OPRACOWANIA  PRACY 
KONKURSOWEJ

Praca konkursowa winna zawierać:
a) wydruki w formacie A4 projektów opisanych w pkt 1.1. Każdy opatrzony Kodem 

rozpoznawczym (Godłem) Uczestnika Konkursu, (Kod opisany jest w pkt. 3.9.1. i 3.9.2.)
b) płyty CD z zapisem elektronicznym składanych projektów (format pdf ), także podpisanej 

tym samym Kodem rozpoznawczym Uczestnika Konkursu. 

UWAGA:  Pozostawienie  jakichkolwiek  informacji  umożliwiających  zidentyfikowanie 
autora pracy na tym etapie konkursu spowoduje odrzucenie pracy konkursowej. 
2.1. Wydruki projektów powinny mieścić się na formacie A4.

2.2. Wydruk projektu logo Festiwalu powinien mieścić się w kwadracie 16x16 cm 
usytuowanym centralnie na dłuższej osi formatu A4, w odległości 3 cm od górnej 
krawędzi strony. Poniżej, 4 cm od dolnej krawędzi strony, wersja tego samego logo 
pomniejszona do wielkości mieszczącej się w kwadracie 2x2 cm.

2.3. Projekty w postaci elektronicznej powinny być zapisane w formacie „PDF” w skali 1:1, 
(bez blokowania możliwości druku!). W nazwie powinny mieć Kod (godło) Uczestnika 
Konkursu z dopiskiem identyfikującym rodzaj projektu (np.: „kod-logo.pdf”, „kod-
plakat.pdf” itd.)

2.4.  Jednym z elementów graficznych złożonych do Konkursu projektów (plakat  i  layout 
strony www), jak i pozostałych projektów identyfikacji wizualnej Festiwalu, musi być 
informacja o tym, że projekt  jest współfinansowany jest przez Unię Europejską oraz 
budżet województwa małopolskiego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013.  Forma graficzna tej informacji oraz treść  opisowa 
stanowi - Załącznik nr 5.

3. MIEJSCE, SPOSÓB SKŁADANIA I ZWROT PRAC KONKURSOWYCH

3.1.  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.
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3.2. Pracę uważa się za złożoną w terminie, jeżeli przed upływem wskazanego w punkcie 3.1. 
terminu zostanie doręczona Zamawiającemu we wskazane miejsce.
 
3.3.  Praca  konkursowa  złożona  przez  Uczestnika może  być  wycofana  wyłącznie  
przed upływem terminu do składania prac konkursowych. Wycofanie pracy nastąpi w miejscu 
składania  prac  konkursowych  po  zwrocie  oryginalnego  pokwitowania  złożenia  pracy 
konkursowej, wystawionego przez Zamawiającego. 

3.4.  Wprowadzenie  zmian  i  uzupełnień  do  pracy  konkursowej  możliwe  jest  wyłącznie  
przed  upływem  terminu  do  składania  prac  konkursowych.  Wprowadzenie  zmian  
lub uzupełnień  pracy konkursowej, musi nastąpić  z zachowaniem wymogów określonych  
dla pracy konkursowej, z zastrzeżeniem że opakowania (koperty) będą zawierały dodatkowe 
oznaczenia  „Zmiana/Uzupełnienie  pracy  konkursowej  na  projekt  systemu  identyfikacji 
wizualnej Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca SCENA OTWARTA w Tarnowie”.

3.5. Prace konkursowe dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone  
niezwłocznie upoważnionemu przedstawicielowi  Uczestnika konkursu. Warunkiem zwrotu 
pracy  jest  zwrot  oryginalnego  pokwitowania  złożenia  pracy  konkursowej,  wystawionego 
przez Zamawiającego (zgodnie z załącznikiem nr 2).

3.6. Zwrot prac, które odrzucono nastąpi na zasadach określonych w pkt. 3.5.

3.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu prac konkursowych.

3.8.  Praca  konkursowa  nie  może  być  podpisana  lub  sygnowana  w  jakikolwiek  sposób 
umożliwiający zidentyfikowanie Uczestnika  przed wyborem prac. 

3.9. Prace konkursowe będą kodowane w następujący sposób: 

3.9.1.  Uczestnik oznacza pracę pięcioznakowym KODEM ROZPOZNAWCZYM (zwanym 
dalej KODEM) składającym się z kombinacji cyfr i drukowanych liter wybranych dowolnie 
przez Uczestnika konkursu. 
3.9.2. Kod należy  umieścić  na  wszystkich  elementach  pracy  (w prawym górnym 

rogu)na:,
a/ na planszach, 
b/ na płycie CD  
c/ na pokwitowaniu złożenia pracy konkursowej - załącznik nr 2, 
d/ na zaklejonej kopercie, o której mowa w pkt 3.9.3.,  
e/ na opakowaniu pracy konkursowej.

3.9.3  Do  składanej  pracy  konkursowej  należy  dołączyć  zaklejoną  kopertę  (umieszczoną 
wewnątrz  opakowania),  zawierającą  wewnątrz  kartę  identyfikacyjną  (Załącznik  nr  3) 
oznaczoną kodem, o którym mowa w pkt 3.9.1 i nazwę Uczestnika konkursu i skład zespołu 
autorskiego.

3.10. Prace konkursowe należy składać w opakowaniach uniemożliwiających ich bezśladowe 
otwarcie i zapoznanie się z zawartością opakowania. 

3.11.  Opakowanie  pracy  konkursowej  ma  być  opisane  jako  „Konkurs  na  opracowanie 
projektu  systemu  identyfikacji  wizualnej  Międzynarodowego  Festiwalu  Teatrów  Tańca 
SCENA OTWARTA w Tarnowie” zgodnie z pkt 3.9.1 i 3.9.2.
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 3.12. Opakowanie pracy konkursowej nie może być opatrzone nazwą  Uczestnika konkursu 
składającego pracę, ani innymi informacjami umożliwiającymi zidentyfikowanie autora pracy 
przed  rozstrzygnięciem  konkursu  przez  Sąd.  W  przypadku  przesłania  pracy  
za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, adres i nazwa podane na kopercie  
nie mogą być adresem i nazwą Uczestnika konkursu.

3.13.  Jakiekolwiek  naruszenie  zasad dotyczących  zachowania anonimowości  w zakresie  
przygotowania pracy konkursowej, określonych niniejszym Regulaminem, przed wyborem 
prac konkursowych,   spowoduje odrzucenie tej pracy konkursowej.  

3.14. Uczestnicy konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oraz odbiorem pracy konkursowej. Zamawiający nie przewiduje zwrotu tych kosztów. 

ROZDZIAŁ VII
OCENA PRAC KONKURSOWYCH

1. TRYB OCENY PRAC KONKURSOWYCH

1.1. Oceny złożonych prac konkursowych w zakresie zgodności tych prac z wymaganiami 
określonymi w Regulaminie konkursu i kryteriów oceny prac konkursowych ustalonych w pkt 
2 niniejszego Rozdziału, dokonuje Sąd na posiedzeniach zamkniętych.

1.2.  Prace  nie  spełniające  wymagań  określonych  w  Regulaminie będą  kwalifikowane  
do grupy „N” (nie spełniających wymogów Regulaminu konkursowego) i nie będą podlegały 
ocenie wg kryteriów ustalonych w pkt. 2 niniejszego Rozdziału – prace te zostaną odrzucone.
 
1.3. Sąd rozstrzyga konkurs, dokonując wyboru najlepszych prac. W szczególności Sąd: 
1.3.1.  Wskazuje pracę,  której  autor lub autorzy powinni  być  zaproszenie do negocjacji  w 

trybie zamówienia z wolnej ręki. 
1.3.2. Sporządza informację o pracach konkursowych. 
1.3.3. Przygotowuje uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu. 
1.3.4.  Przedstawia  wyniki  konkursu  do  zatwierdzenia  Dyrektorowi  Mościckiego  Centrum 

Kultury.
 
1.4.  Po rozstrzygnięciu konkursu Sąd zaprasza  Uczestników konkursu na ogłoszenie jego 
wyników i w jego trakcie dokonuje identyfikacji wszystkich prac przyporządkowując prace 
poszczególnym Uczestnikom w oparciu o KOD umieszczony na karcie identyfikacyjnej.
 
1.5. W przypadku stwierdzenia po identyfikacji  prac konkursowych, że praca konkursowa 
została złożona przez  Uczestnika nie zaproszonego do złożenia pracy konkursowej, praca 
zostanie odrzucona.

2. KRYTERIA OCENY I SPOSÓB OCENY PRAC KONKURSOWYCH
 
2.1.  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),
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c) funkcja promocyjna (kryterium K-3). 

2.2. 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

2.3. 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.

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

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

3. SPOSÓB OCENY PRAC KONKURSOWYCH
 
3.1. Ocenie będą podlegały części graficzne pracy konkursowej. 

3.2. 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 %.

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

ROZDZIAŁ VIII
NAGRODY I OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

1. NAGRODY
 1.1. Dyrektor Mościckiego Centrum Kultury zatwierdza rozstrzygnięcie konkursu i przyznaje 
nagrody Uczestnikom (Laureatom Konkursu), z zastrzeżeniem pkt. 1.4.
 
1.2.  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
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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.

1.3.  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.

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

2. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU.
 
 Niezwłocznie  po  ostatecznym  rozstrzygnięciu  konkursu  Zamawiający zamieszcza 
ogłoszenie  o  jego wynikach w Biuletynie  Zamówień  Publicznych,  oraz  na  swojej  stronie 
www.mck.tarnow.pl

ROZDZIAŁ IX
INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU

1.  ZOBOWIĄZANIA  UCZESTNIKÓW  KONKURSU,  AUTORÓW  PRAC 
NAGRODZONYCH I ZAMAWIAJĄCEGO, W TYM POLA EKSPLOATACJI PRAC 
KONKURSOWYCH

1.1. Złożenie pracy konkursowej przez Uczestnika konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem 
przez niego zgody na jej nieodpłatne wykorzystywanie przez  Zamawiającego  w zakresie 
autorskich  praw  majątkowych,  polegające  na  jej  wystawieniu  oraz  jej  wyświetlaniu  za 
pomocą dowolnej techniki, dla potrzeb promocji Konkursu i prac Sądu konkursowego

1.2. Zamawiający zobowiązuję się do niewykorzystywania – bez zgody autora - prac innych 
niż prace Laureata Konkursu. 
1.3 .Ustalenia pkt 1.1. nie naruszają osobistego prawa autorskiego autorów prac. 

1.3. Laureat Konkursu przeniesie na Zamawiającego nieograniczone w czasie i przestrzeni 
majątkowe  prawa  autorskie  do  złożonej  pracy  konkursowej  zwanej  dalej  „utworem”,  w 
zakresie wymienionym w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także 
na poniżej wymienionych polach eksploatacji:
a) utrwalania  i  nieograniczonego  zwielokrotniania  egzemplarzy utworu  każdą  możliwą 

techniką  dostępną  w  dniu  przeniesienia  majątkowych  praw  autorskich  (drukarską, 
fotograficzną,  kserograficzną,  zapisu  magnetycznego,  analogową,  cyfrową),  
w szczególności  poprzez drukowanie,  skanowanie,  wykonywanie  odbitek,  przy użyciu 
nośników  magnetycznych,  magnetooptycznych,  cyfrowych,  techniką  video,  techniką 
komputerową lub przy pomocy rzutnika,
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b) wprowadzanie do pamięci komputera (w tym do serwera  Zamawiającego), przesyłanie 
przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu,

c) publiczne udostępnianie, wystawianie, wyświetlanie, w szczególności na ogólnodostępnej 
wystawie lub ekspozycji, w prasie, w Internecie, na plakatach, w folderach i ulotkach.

d) wykorzystanie do publikacji w celach promocji Projektu. 
e) wykorzystanie utworu w zakresie niezbędnym dla realizacji Projektu,
f) nieograniczone w czasie zezwolenie na wykonywanie przez  Zamawiającego  zależnych 

praw autorskich, w tym w szczególności w zakresie tworzenia opracowań utworu, tj. jego 
tłumaczenia,  modyfikacji  lub  adaptacji  do  potrzeb  Zamawiającego  oraz 
rozpowszechniania tak powstałych opracowań utworu.

1.5. W przypadku, gdy nagrodzona w konkursie praca została wykonana z udziałem osób  
nie  biorących bezpośrednio  udziału w konkursie,  a  którym przysługują  majątkowe prawa 
autorskie  do  tej  pracy  lub  jej  części  (współautorzy),  Laureat  Konkursu zobowiązuje  
się, przed podpisaniem umowy i odbiorem nagrody:
a) dostarczyć  Zamawiającemu pisemną  zgodę wszystkich  współautorów  uprawniającą 

Laureata Konkursu do wykonywania prawa autorskiego do całości utworu, 
b) dostarczyć  Zamawiającemu pisemne upoważnienie wystawione przez współautora/ów  

do nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie przeniesienia przez  Laureata Konkursu 
majątkowego  prawa  autorskiego  do  całości  utworu  na  rzecz  Zamawiającego,  na 
warunkach i w zakresie pól eksploatacji określonych w Regulaminie konkursu.

1.6.  W  przypadku,  gdy  nagrodzona  w  konkursie  praca  stanowi  w  całości  lub  w  części 
opracowanie cudzego utworu w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych,  Laureat  Konkursu zobowiązuje  się,  przed  odbiorem  nagrody,  uzyskać
od  twórcy/ów utworu  pierwotnego  i  przedstawić  Zamawiającemu, pisemne  zezwolenie  
na wykonywanie nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie zależnego prawa autorskiego,  
tj.  na  rozporządzanie  i  korzystanie  z  opracowania,  chyba że  autorskie  prawa majątkowe  
do utworu pierwotnego już wygasły. 

1.7.  Laureat Konkursu jest wyłącznie zobowiązany względem osób trzecich za naruszenie 
ich  praw autorskich  ,  w  szczególności  wynikających  z  braku  zgody  twórców utworu na 
przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz z nie uzyskania od twórców zezwolenia na 
rozporządzanie i korzystanie z opracowania cudzego utworu.

1.8.  W  przypadku  wytoczenia  powództwa  przeciwko  Zamawiającemu, w  związku  
z  naruszeniem  praw  osób  trzecich,  Laureat  Konkursu zobowiązuje  się  na  wezwanie 
Zamawiającego, wziąć  udział  w  takim  postępowaniu,  po  stronie  Zamawiającego
oraz  w  uzgodnieniu  z  nim  podejmie  działania  zmierzające  do  odparcia   tych  roszczeń,
do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności w tym zakresie. 

1.9.  W  razie  wydania  prawomocnego  orzeczenia,  zasądzającego  od  Zamawiającego 
określone  świadczenia  na  rzecz  osób  trzecich  lub  prowadzącego  do  pogorszenia  lub 
powstania uszczerbku majątkowego lub w sferze dóbr osobistych Zamawiającego, Laureat 
Konkursu zobowiązany jest także naprawić poniesioną przez Zamawiającego z tego tytułu 
szkodę w pełnej wysokości.

2.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
UCZESTNIKOM KONKURSU 
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2.1.  Uczestnikom,  a  także  innym  podmiotom  które  mają  lub  mieli  interes  w  uzyskaniu 
zamówienia  oraz  ponieśli  lub  mogą  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez 
zamawiającego przepisów ustawy „PZP”, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 
tą ustawą.
 
2.2. Wskazane w pkt 2.1 środki ochrony prawnej nie przysługują wobec rozstrzygnięcia Sądu 
w zakresie oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszej pracy.

2.3. Odwołanie przysługuje wobec czynności: 
a) opisu sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
c) odrzucenia pracy odwołującego. 

2.4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu.

2.5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego  o  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności  podjętej  przez  niego  lub 
zaniechaniu  czynności,  do  której  jest  zobowiązany  na  podstawie  ustawy,  na  które  nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

3. ISTOTNE  POSTAWNOWIENIA  JAKIE  ZOSTANĄ  WPROWADZONE  DO 
UMOWY

Oprócz  regulacji  dotyczących  przeniesienia  praw  własności  do  treści  umowy  zostaną 
wprowadzone następujące zapisy:
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji  opracowanie graficzne – na 

podstawie projektów przedstawionych w Konkursie – elementów identyfikacji wizualnej 
Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca SCENA OTWARTA w Tarnowie, tj.:
a/ logo i logotyp Festiwalu
b/ plakat Festiwalu (format docelowy B1, pionowo)
c/ layout strony www Festiwalu (o wielkości 1024x768 pixeli)
d/ propozycję typografii stosowanej do identyfikacji Festiwalu (zawierającą m.in. nazwę 
fontu, producenta)
e/ kolejnych podstron serwisu www poświęconego Festiwalowi
f/ billboardu o wymiarach 6x3 m
g/ layout’u i okładki książki programowej Festiwalu zawierającej informacje o imprezach, 
wykonawcach, organizatorach i formie finansowania Festiwalu
h/ ulotki z programem Festiwalu
i/ nadruku na papierowej torbie reklamowej
j/ roll-up 
k/ identyfikatora imiennego

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu
a/ projektu logo i logotypu w formie elektronicznej, w formacie wektorowym (pliki EPS, 
Ai, PDF, lub CDR) uwzględniającego:
- opis kolorystyki: skala Pantone, CMYK, RGB,
- określenie pola ochronnego znaku;
- dodatkową wersję znaku w kontrze;
- opis typografii użytej w logotypie;
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b/ dostarczenie pozostałych projektów wymienionych w  pkt 1 w formie elektronicznej 
(zapisanych jako dokumenty PDF, lub eps), w postaci umożliwiającej wykorzystanie ich 
w produkcji i powielaniu metodami poligraficznymi oraz rozpowszechnianie za pomocą 
Internetu,

3. Zapłata należności nastąpi po otrzymaniu faktury i przyjęciu pracy, w terminie do 21 dni 
od daty otrzymania faktury, przelewem na numer konta wskazany na fakturze. Za datę 
płatności uważa się datę złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego.

4. Ustala  się  kary  umowne  płatne  Zamawiającemu  przez  Wykonawcę w  następujących 
wypadkach i wysokościach:
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 
10% wynagrodzenia.
b)  w  przypadku  nieterminowego  wykonania  przedmiotu  umowy  w  wysokości  1  % 
wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

5. Łączna wartość wynagrodzenia za cały zakres prac nie może przekroczyć kwoty 12300 
zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy trzysta).

6. Przedmiotowa umowa zostaje zawarta na czas oznaczony.

ROZDZIAŁ X
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU KONKURSU

Załącznik 1 Wzór  formularza  wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału  w  konkursie  
wraz z oświadczeniem Uczestnika konkursu

Załącznik 2 Wzór potwierdzenia złożenia pracy konkursowej
Załącznik 3 Wzór karty identyfikacyjnej pracy konkursowej 
Załącznik 4 Opis  projektu  pt.  „Międzynarodowy  Festiwal  Teatrów  Tańca  SCENA 

OTWARTA w Tarnowie”
Załącznik 5 Graficzna forma informacja o współfinansowanie Festiwalu
Załącznik 6 Druk oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy
Załącznik 7 Druk oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik 8 Oświadczenie dla osób fizycznych 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu 

…………….. dnia ……………

WNIOSEK 
o dopuszczenie do udziału w konkursie na zaprojektowanie systemu identyfikacji wizualnej 

„Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca SCENA OTWARTA w Tarnowie”

1a. Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie jest:* 

…………………………………………………………………………………………………
(nazwa podmiotu i jego siedziba/miejsce zamieszkania) 

1b. Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie  (konsorcjum) są:* 

…………………………………………………………………………………………………
(nazwa podmiotu i jego siedziba/miejsce zamieszkania) 

…………………………………………………………………………………………………
(nazwa podmiotu i jego siedziba/miejsce zamieszkania) 

1c. Pełnomocnikiem Uczestnika konkursu /Uczestników konkursu (konsorcjum)  jest:** 

…………………………………………………………………………………………………
(nazwa  podmiotu/osoby  i jego siedziba/miejsce zamieszkania) 

Do niniejszego wniosku należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo/ pełnomocnictwa.

2. Wszelką korespondencję dotyczącą konkursu proszę kierować na adres: 

Należy podać adresata korespondencji:

Adres: ………………………………………………………..

Telefon: ………………………………………………………

Fax:  ………………………………………………………….

Email: ………………………………………………………..

3.  Uczestnik  konkursu/Uczestnicy  konkursu  wspólnie  biorący  udział  w  konkursie  (konsorcjum)*  - 
oświadcza/oświadczają,  że  w przypadku uznania  złożonej  przez  niego/nich  pracy konkursowej  za  najlepszą 
przeniesie na Zamawiającego nieodpłatnie nieograniczone w czasie autorskie prawa majątkowe do tej pracy i 
prac wykonanych zgodnie z odpłatną umową zawartą w wyniku postępowania w trybie zamówienia z wolnej 
ręki oraz zezwoli Zamawiającemu na nieodpłatne i nieograniczone w czasie wykonywanie w stosunku do tych 
prac zależnych praw autorskich, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

4. Uczestnik konkursu/Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział  w konkursie (konsorcjum)* - oświadcza 
/oświadczają,  że zapoznał/li  się  z Regulaminem konkursu oraz wyraża/wyrażają  zgodę  na jego warunki bez 
zastrzeżeń.

5. Do wniosku załącza się następujące załączniki wymagane Regulaminem konkursu.

Załączniki: 
1. ………………………………………………… 
2. ………………………………………………… 
3. …………………………………………………

…………………………………………..
                                                                                                         czytelny podpis osoby uprawnionej/osób 

uprawnionych do  składania oświadczeń  
woli  w imieniu uczestnika konkursu

* ) nie potrzebne skreślić
** ) wypełnić w przypadku ustanowienia pełnomocnika 
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu 

POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA PRACY KONKURSOWEJ 

KONKURS 
na zaprojektowanie systemu identyfikacji wizualnej „Międzynarodowego Festiwalu Teatrów 

Tańca SCENA OTWARTA w Tarnowie”
praca konkursowa oznaczona KODEM: 

Została przyjęta w dniu …………………..2011 o godz.…………… 

---------------------------------- --------------------------------------- 
pieczęć i podpis osoby przyjmującej pracę konkursową w imieniu 

i Organizatora konkursu
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 Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu 

KARTA IDENTYFIKACYJNA *)

1.  Uczestnik  konkursu/Uczestnicy  konkursu  wspólnie  biorący  udział  w  konkursie 
(konsorcjum) na  zaprojektowanie  systemu identyfikacji  wizualnej  „Międzynarodowego 
Festiwalu  Teatrów  Tańca  SCENA  OTWARTA  w  Tarnowie”,  składający  pracę 
konkursową**) 

Nazwa: ……………………………
Adres: …………………………….
Telefon: …………………………..
Fax: ……………………………….
Email: …………………………….
REGON/PESEL: …………………
NIP ……………………………….

2.  Praca  konkursowa  oznaczona  KODEM  (dowolnie  ustalonym  przez  Uczestnika 
konkursu/Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie).

3. Skład Zespołu autorskiego  projektu systemu identyfikacji wizualnej „Międzynarodowego 
Festiwalu Teatrów Tańca SCENA OTWARTA w Tarnowie” 

a) ………………………………………………………………
b) ……………………………………………………………....
c) ………………………………………………………………

………………………………………….
czytelny podpis osoby uprawnionej/osób 

uprawnionych do  składania oświadczeń woli w 
imieniu uczestnika konkursu

UWAGA

*) Wypełnioną kartę identyfikacyjną należy umieścić w zaklejonej kopercie, a następnie wewnątrz  
opakowania  pracy  konkursowej  z  zachowaniem  zasad  dotyczących  anonimowości  prac  
konkursowych określonych w Regulaminie konkursu (Rozdział VI, pkt. 2)
**)  W przypadku  Uczestników  konkursu  wspólnie  biorących  udział  w  konkursie  (konsorcjum)  
należy podać dane wszystkich Uczestników konkursu 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu

Opis projektu pt.
„Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca SCENA OTWARTA w Tarnowie”

Projekt  „Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca SCENA OTWARTA w Tarnowie”,  realizowany jest 
przez Mościckie  Centrum Kultury w Tarnowie,  współfinansowany przez  Unię  Europejską  oraz  budżet 
województwa  małopolskiego  w  ramach  Małopolskiego  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  na  lata 
2007-2013.

Festiwal realizowany będzie w okresie 1-16 października 2011 roku w budynku Mościckiego Centrum 
Kultury. Zasadniczą część festiwalu stanowią spektakle polskich i zagranicznych zespołów tanecznych i 
baletowych.  W  gronie  zespołów  występujących  znajdą  się: Śląski  Teatr  Tańca,  Polski  Teatr  Tańca, 
Lubelski Teatr Tańca, Teatr Rozrywki z Chorzowa, zespół baletowy Opery Krakowskiej, Teatr Dada von 
Bzdulow z Gdańska, Theater Bielefeld z Niemiec, 420 PEOPLE  z Czech, Teatr Opery i Baletu ze Lwowa. 
Swoją  prezentację  w  formie  spektaklu  będzie  miała  również  Ogólnokształcąca  Szkoła  Baletowa  im. 
Ludomira Różyckiego w Bytomiu. Łącznie przewiduje się 12 występów dla około 5000 widzów. 

Prezentacje  Festiwalowe  uzupełnione  będą  szeregiem  działań  interdyscyplinarnych  mających  na  celu 
ukazanie  sztuki  tańca  w  szerszym kontekście  kulturowym i  zwrócenie  uwagi  na  tę  dziedzinę  kultury 
wysokiej szerszemu, nie zawsze bezpośrednio zainteresowanemu, gronu odbiorców. Należą do nich:

Pokazy  Filmów  o  Tańcu  przygotowane  przez Fundację  Kino  Tańca.  Krótkie  materiały  filmowe 
prezentowane będą także w foyer MCK przed i po spektaklach festiwalowych. 

Znaczącym elementem Festiwalu jest również wystawa fotogramów autorstwa Roberta Frąckowiaka, 
poznańskiego artysty malarza i  fotografika,  autora cykli  Monumenty,  w których wykorzystuje techniki 
cyfrowe  do  rejestracji  i  edycji  materiału  zdjęciowego.  Przygotuje  on  na  Festiwal  premierowy  cykl 
fotogramów ukazujących tancerzy różnych kręgów kulturowych i różnych technik.

Wystawa fotografii „Men in E-motion”, realizowana wspólnie z Galerią Miejską BWA w Tarnowie, 
będąca plonem otwartego ogólnopolskiego konkursu na fotografię obrazującą taniec, człowieka w ruchu, 
ekspresję ruchową, emocje wyrażane ruchem.

Projekt  ma charakter  innowacyjny,  wprowadza do kalendarza imprez  kulturalnych Małopolski  i  Polski 
południowej  nowy,  dotychczas  nieistniejący  produkt  kulturowy:  festiwal  rangi  międzynarodowej 
dedykowany baletowi i tańcowi nowoczesnemu. Projekt ma charakter kompleksowy, gdyż obok prezentacji 
zespołów profesjonalnych  proponuje  aktywizację  środowiska  lokalnego  oferując  udział  w  warsztatach 
baletowo-tanecznych. 

Projekt  ma  pozytywny  wpływ  na   rozwój  ekonomiczny  subregionu.  Wpływa  pozytywnie  na  liczbę 
przyjazdów,  przez  co  generuje  większą  aktywność  w  dziedzinie  hotelowo-gastronomicznej.  Przez 
wprowadzenie  nowej  formy  zagospodarowania  czasu  wolnego  ma  szansę  wpłynąć  na  aktywność 
mieszkańców także w tej dziedzinie, co powinno zaowocować powstaniem nowych grup zajmujących się 
amatorsko tańcem,  a  przez  to  wpływać  na  otwarcie  działalności  gospodarczej  nowych podmiotów. Ze 
względu  na  aktualną  dostępność  komunikacyjną  Tarnowa  oraz  perspektywiczną,  w  kontekście 
modernizacji  drogi  A4  planowane  przedsięwzięcie  zaplanowane  jako  cykliczne  stanie  się  dźwignią  w 
zakresie  podnoszenia  standardu  usług  przemysłu  czasu  wolnego,  usług  turystycznych  i  w  szerszym 
znaczeniu także usług edukacyjnych.
Ponieważ budynek, w którym będą  prezentowane spektakle będzie w pełni przystosowany do przyjęcia 
osób niepełnosprawnych ruchowo, projekt ma pozytywny wpływ na realizację polityki równych szans. 

Projekt będzie realizowany zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju. Jednym z elementów treści 
spektaklu  przygotowywanego  w  ramach  warsztatów  będzie  propagowanie  ochrony  i  poprawy  jakości 
środowiska naturalnego,  a materiały promocyjne przygotowane na potrzeby projektu będą  wykonane z 
materiałów biodegradowalnych.
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Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu

Graficzna forma informacja o współfinansowanie Festiwalu
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Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu 

……………………………………..
Nazwa i adres Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując do udziału w konkursie na:

na zaprojektowanie systemu identyfikacji wizualnej „Międzynarodowego Festiwalu 
Teatrów Tańca SCENA OTWARTA w Tarnowie”

w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. „Prawo zamówień  publicznych” (tekst  Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 
oświadczam/y, że spełniamy warunki dotyczące:

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

2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 

wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

……………………………………………………

Podpis  osoby  lub  osób  uprawnionych  do  zaciągania 
zobowiązań  cywilno  prawnych  w  imieniu  Uczestnika 
konkursu
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Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu 
...................................................
    Nazwa i adres Uczestnika

O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując do udziału w konkursie 
na zaprojektowanie systemu identyfikacji wizualnej „Międzynarodowego Festiwalu 

Teatrów Tańca SCENA OTWARTA w Tarnowie
oświadczam,  że  nie  podlegam  wykluczeniu  z  postępowania  z  powodu  niespełnienia 
warunków,  o  których  mowa  w art.  24  ust.  1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)*.

...............................................................................
Podpis  osoby  lub  osób  uprawnionych  do  zaciągania 
zobowiązań  cywilno–prawnych  w  imieniu  Uczestnika 
konkursu

* art. 24 ust. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta 
została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, 
którzy  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarli  układ  zatwierdzony  prawomocnym postanowieniem sądu,  jeżeli  układ  nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)  osoby fizyczne,  które  prawomocnie  skazano za  przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko 
środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)  spółki  jawne,  których  wspólnika  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w związku  z  postępowaniem 
o udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo 
przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie  przestępstwa  lub  przestępstwa 
skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie  zamówienia,  przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę  zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub 
przestępstwo  udziału  w zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie  przestępstwa  lub 
przestępstwa skarbowego;

7)  spółki  komandytowe  oraz  spółki  komandytowo-akcyjne,  których  komplementariusza  prawomocnie  skazano  za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo 
przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych, 
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,  przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
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Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu

 

...................................................
    Nazwa i adres Uczestnika

O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując do udziału w konkursie 
na zaprojektowanie systemu identyfikacji wizualnej „Międzynarodowego Festiwalu 

Teatrów Tańca SCENA OTWARTA w Tarnowie
oświadczam,  że  nie  podlegam  wykluczeniu  z  postępowania  z  powodu  niespełnienia 
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)*.

...............................................................................
Podpis Uczestnika
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