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  OGŁOSZENIE O KONKURSIE  

Niniejszy konkurs jest objęty przepisami 
Dyrektywy 2004/18/WE1     X  

Dyrektywy 2004/17/WE (zamówienia sektorowe)  � 

 
 
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJ ĄCA/PODMIOT ZAMAWIAJ ĄCY 
 
 

I.1) NAZWA , ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE  

 

Oficjalna nazwa: 
POLITECHNIKA  BIAŁOSTOCKA 

 Adres pocztowy: 
ul. Wiejska 45A 

 Miejscowość: 
Białystok 

Kod pocztowy: 
15-351 

Kraj: 
Polska 

 Punkt kontaktowy: 
Biuro Kanclerza PB 

 Osoba do kontaktów:  
mgr in Ŝ. Grzegorz Zdanowicz 

Tel.: 
0048 85 746 97 60 
 

 E-mail: 
sekretariat@pb.edu.pl  

Faks: 
0048 85 746 97 63 

 Adresy internetowe (jeśli dotyczy): 
http://www.pb.bialystok.pl 

 
Więcej informacji moŜna uzyskać pod adresem:  

� jako podano wyŜej dla punktu kontaktowego  

X inny: proszę wypełnić załącznik A.I 

Więcej dokumentów moŜna uzyskać pod adresem:  

� jako podano wyŜej dla punktu kontaktowego  

X inny: proszę wypełnić załącznik A.II 

Projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie naleŜy przesyłać na adres:  

� jako podano wyŜej dla punktu kontaktowego  

X inny: proszę wypełnić załącznik A.III 
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I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJ ĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNO ŚCI  (konkurs jest 
objęty przepisami dyrektywy 2004/18/WE) 
 

� Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, 
w tym jednostki regionalne i lokalne 

� Agencja/Urząd krajowy lub federalny 

� Organ władzy regionalnej lub lokalnej 

� Agencja/Urząd regionalny lub lokalny 

� Podmiot prawa publicznego  

� Instytucja/agencja europejska lub organizacja 
międzynarodowa 

X Inne (proszę określić): 
Akademicka Uczelnia Publiczna 

 
 
 
 

X Ogólne usługi publiczne 

� Obrona 

� Porządek i bezpieczeństwo publiczne 

� Środowisko 

� Sprawy gospodarcze i finansowe  

� Zdrowe 

� Budownictwo i obiekty komunalne 

� Ochrona socjalna 

� Rekreacja, kultura i religia 

� Edukacja 

� Inne (proszę określić): …………………………. 

I.3) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNO ŚCI PODMIOTU ZAMAW IAJACEGO  (konkurs jest objęty 
przepisami dyrektywy 2004/17/WE – zamówienie sektorowe) 
 

� Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i 
energii cieplnej 

� Sektor elektryczny 

� Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej 

� Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw 
stałych 

 

� Sektor wodny 

� Usługi pocztowe 

� Usługi kolejowe 

� Miejski transport kolejowy, tramwajowy, 
trolejbusowy lub autobusowy 

� Działalność dotycząca portów wodnych 

� Działalność dotycząca portów lotniczych 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU / OPIS PROJEKTU 
 
II.1) OPIS  
 

II.1.1) Nazwa nadana konkursowi / projektowi  przez instytucję zamawiającą/ przedmiot zamawiający 

 Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej projektu budynku 
Biblioteki Politechniki Białostockiej wraz z zagospodarowaniem terenu u zbiegu ulic: 
Zwierzynieckiej i Świerkowej w Białymstoku. 

II.1.2)  Krótki opis 
Konkurs został zorganizowany w celu uzyskania najlepszej pod względem przestrzennym, 

funkcjonalnym, estetycznym, technicznym i eksploatacyjnym koncepcji urbanistyczno-
architektonicznej wielofunkcyjnego budynku Biblioteki Politechniki Białostockiej w skład, którego 
oprócz biblioteki z księgozbiorem i z zespołem sal multimedialnych wejdą równieŜ zespoły 
pomieszczeń Centrum Kształcenia Zdalnego oraz Studium Języków Obcych PB.  

Opracowana koncepcja będzie przedstawiać sposób zagospodarowania fragmentu terenu 
Politechniki Białostockiej połoŜonego u zbiegu ulic: Zwierzynieckiej i Świerkowej w Białymstoku. 

Rozstrzygnięcie konkursu, będzie stanowić podstawę do zaproszenia uczestnika konkursu, 
którego praca zostanie nagrodzona I nagrodą lub uznana za najlepszą, do udziału 
w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki o udzielenie zamówienia 
publicznego polegającego na szczegółowym opracowaniu nagrodzonej pracy konkursowej. 
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II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeśli dotyczy) 

Główny  
przedmiot 74.22.20.00-1 ��.��.��.��-� 
Dodatkowe 
przedmioty ��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 

 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
 
 

 
III.1) KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW  (jeŜeli  dotyczy) 

Uczestnikami konkursu mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne oraz jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które nie podlegają wykluczeniu 
w postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 w/w ustawy, tj.: 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, które: 
a) wykonały w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania konkursowego – 

a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie – co najmniej 
1 usługę polegającą na sporządzeniu projektu budowlanego budynku uŜyteczności 
publicznej, tj. budynku przeznaczonego na potrzeby administracji publicznej, wymiaru 
sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyŜszego, nauki, opieki 
zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi finansowej lub bankowej, handlu, 
gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi ruchu pasaŜerskiego w transporcie 
drogowym, kolejowym, lotniczym, morskim lub śródlądowym, świadczenia usług 
pocztowych, telekomunikacyjnych lub teleinformatycznych oraz kaŜdego innego 
ogólnodostępnego budynku przeznaczonego do wykonywania podobnych funkcji, w tym 
takŜe budynku o funkcji biurowej lub obiektu socjalnego,  

b) posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez 
ograniczeń, 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów 

art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
 

Uczestnicy zainteresowani udziałem w konkursie zobowiązani są do złoŜenia wniosków 
o opuszczenie do udziału w konkursie wraz z następującymi oświadczeniami i dokumentami 
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu konkursowym: 
a) oświadczenie uczestnika konkursu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt.: 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych; 

b) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu opracowania konkursowego, 
wraz z informacjami na temat uprawnień zawodowych, niezbędnych do wykonania 
przedmiotu zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nich czynności. 
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Wśród osób wymienionych w wykazie przynajmniej jedna osoba musi posiadać uprawnienia 
budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, co powinno 
zostać udokumentowane aktualnym na dzień złoŜenia wniosku zaświadczeniem o wpisie na 
listę członków Izby Architektów RP. 
JeŜeli uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski oraz 
nie jest członkiem Izby Architektów RP i nie posługuje się osobą, która zgodnie z prawem 
polskim legitymuje się dokumentami potwierdzającymi posiadanie uprawnień budowlanych 
do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, wówczas zamiast 
zaświadczenia o wpisie na listę członków Izby Architektów RP składa dokumenty, które 
zgodnie z art. 12a – 12c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) potwierdzają posiadanie kwalifikacji i prawo do wykonywania 
zawodu architekta w kraju, w którym uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. 
W szczególności mogą być to dokumenty (przetłumaczone na język polski) wymienione 
w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie 
wykazu dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów oraz tytułów naukowych 
potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie architektury, które są 
uznawane w R.P. (Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1848), tj. odpowiednie świadectwo 
stwierdzające posiadanie dyplomu, świadectwa lub inne dokumenty potwierdzające 
posiadanie kwalifikacji wymaganych do świadczenia usług z zakresu projektowania 
architektonicznego (wykonywania zawodu architekta) w kraju zamieszkania, jeŜeli takie 
w tym kraju obowiązują (np. o przynaleŜność do organu samorządu zawodowego); 

c) wykaz usług wykonanych przez uczestnika konkursu w okresie ostatnich 3 lat przed dniem 
wszczęcia postępowania konkursowego - a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, 
to w tym okresie – z podaniem ich przedmiotu, odbiorców i dat wykonania wraz 
z oświadczeniem uczestnika konkursu potwierdzającym, Ŝe usługi te zostały wykonane 
naleŜycie. 

W wykazie powinna zostać wymieniona przynajmniej jedna usługa polegająca 
na sporządzeniu projektu budowlanego obiektu uŜyteczności publicznej określonego 
powyŜej w pkt. 2 lit. a); 

d) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ na 
6 miesięcy przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w konkursie. 

JeŜeli uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski 
i prowadzi działalność gospodarczą w formie, która nie wymaga rejestracji w stosownym 
urzędzie, lub w kraju, w którym uczestnik konkursu ma siedzibę albo miejsce zamieszkania 
nie wydaje się dokumentów poświadczających, Ŝe uczestnik konkursu prowadzi 
zarejestrowaną działalność gospodarczą, wówczas zamiast dokumentów, o których mowa 
w pkt. d) uczestnik konkursu powinien dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału 
w konkursie inny dokument zawierający informacje o nazwie uczestnika konkursu, jego 
siedzibie, rodzaju prowadzonej działalności oraz osobach, które uprawnione są do składania 
oświadczeń woli w jego imieniu, albo – jeŜeli nie posiada takiego dokumentu – dołączyć 
oświadczenie potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 
a) wobec uczestnika konkursu nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) uczestnik konkursu nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

c) wobec uczestnika konkursu nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienie. 
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Dokumenty, o których mowa powyŜej muszą zostać dołączone do wniosku o dopuszczenie 
do udziału w konkursie w oryginałach lub kserokopiach poświadczonych za zgodność 
z oryginałem przez uczestnika konkursu lub osoby upowaŜnione do jego reprezentowania. 
Powinny one zostać sporządzone w języku polskim lub dołączone do wniosku o dopuszczenie do 
udziału w konkursie wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. 

Nie spełnienie przez Wykonawcę któregokolwiek ze wskazanych powyŜej warunków 
uczestnictwa w konkursie lub ich niewłaściwe potwierdzenie skutkować będzie wykluczeniem 
uczestnika konkursu z postępowania, z zastrzeŜeniem art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Uczestnicy konkursu mogą brać udział w konkursie wspólnie. 
Ubiegając się wspólnie o udział w konkursie uczestnicy powinni ustanowić na piśmie 

pełnomocnika upowaŜnionego do reprezentowania ich w postępowaniu konkursowym. 
Dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich uczestników konkursu 

wspólnie biorących udział w konkursie lub przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli 
w imieniu poszczególnych uczestników i musi zostać dołączony do wniosku o dopuszczenie 
do udziału w konkursie w formie odrębnego dokumentu. 

Wszelka korespondencja dotycząca konkursu oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie 
z ustanowionym w powyŜszy sposób pełnomocnikiem. 

 

III.2)  UDZIAŁ JEST ZASTRZE śONY DLA PRZEDSTAWIELI  ( jeŜeli dotyczy)             tak X   nie � 

JeŜeli tak, proszę określić zawód:  

Architekt.  

 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
 

IV.1) RODZAJ KONKURSU  

Otwarty                                         X 

Ograniczony                                 � 

Szacunkowa liczba uczestników  ���  lub liczba minimalna  ��� / liczba maksymalna ��� 

IV.2)  NAZWA UCZESTNIKÓW JU ś ZAKW ALIFIKOWANYCH  ( w przypadku konkursu 
ograniczonego) 

1. ………………………………….…………... 

2. …………………………………………….... 

3. …………………………………………….... 

4. ……………………………………………… 

5. ……………………………………………… 

6. ………………………………….………….... 

7. ……………………………………………..... 

8. ……………………………………………..... 

9. …………………………………………….… 

10. ………………………………………………. 

IV.3) KRYTERIA, KTÓRA B ĘDĄ STOSOWANE DO OCENY PROJEKTÓW  

Prace konkursowe zgodne tematycznie z przedmiotem konkursu oraz formalnie 
z wymaganiami regulaminu, zostaną poddane szczegółowej ocenie zgodnie z poniŜszymi 
kryteriami: 

1) oryginalność idei projektowej – kryterium K1 – waga 10%, 
2) walory urbanistyczne, w tym sposób zagospodarowania terenu inwestycji i jakość 
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przyjętych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych w kontekście kompleksowego 
zagospodarowania terenu Politechniki Białostockiej – kryterium K2 – waga 20%, 

3) walory architektoniczne, w tym jakość kompozycji architektonicznej i atrakcyjność 
przyjętych rozwiązań materiałowych – kryterium K3 – waga 20%, 

4) walory programowo-przestrzenne, w tym prawidłowość rozwiązań funkcjonalnych 
w kontekście ustaleń zawartych w programie funkcjonalno-uŜytkowym – kryterium K4 – 
waga 20%, 

5) walory komunikacyjne, w tym funkcjonalność rozwiązań przyjętych w zakresie 
komunikacji wewnętrznej i obsługi osób niepełnosprawnych – kryterium K5 – waga 10%, 

6) walory ekonomiczne, w tym realność inwestycji i ekonomika przyjętych rozwiązań 
projektowych oraz konstrukcyjno-materiałowych, w kontekście ustalonego przez 
Zamawiającego maksymalnego kosztu prac związanych z realizacją inwestycji (o którym 
mowa w pkt. 3.3 regulaminu konkursu) – kryterium K6 – waga 20%. 

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj ę zamawiającą / podmiot zamawiający  

(jeśli dotyczy) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 IV.4.2) Warunki otrzymania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych  

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów  

Data: do 18/01/2008 (dd/mm/rrrr)                                                              Godzina: do 12:00. 

Dokumenty odpłatne:                                                                                                              tak �    nie X   
Jeśli tak, podać cenę (podać wyłącznie dane liczbowe):………..                                        Waluta…. 

Warunki i sposób płatności: 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

IV.4.3) Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie   

Data: do 18/01/2008 (dd/mm/rrrr)                                                              Godzina: do 12:00. 

IV.4.4) Data wysłana zaproszeń do udziału w konkursie do zakwalifikowanych kandydatów (jeśli 
dotyczy) 

Przewidywana data: do 21/01/2008 (dd/mm/rrrr) 

IV.4.4) Języki, w których moŜna sporządzić projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie 

ES  CS  DA  DE  ET  EL  EN  FR   IT  LV  LT  HU  MT  NL  PL  PT  SK  SL   FI   SV 

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  X  �  �  �  �  �  
Inne: ………………………………………………………………………………………………………………. 

IV.5) NAGRODY I SĄD KONKURSOWY  
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IV.5.1)  Zostanie przyznana nagroda (nagrody)                                                                tak X    nie � 
JeŜeli tak, ilość i wartość przyznanych nagród (jeŜeli dotyczy) 

Przewiduje się przyznanie następujących nagród: 
─ I nagroda – 35.000 zł  oraz zaproszenie autora nagrodzonej pracy konkursowej do negocjacji, 

tj. udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki o udzielenie 
zamówienia publicznego polegającego na szczegółowym opracowaniu nagrodzonej pracy 
konkursowej, zgodnie z ustaleniami zawartymi w pkt.: 3.2 i 4.1 regulaminu konkursu, 

─ II nagroda – 15.000 zł, 
─ dwóch wyróŜnień w kwocie po 5.000 zł kaŜde. 

Zamawiający dopuszcza moŜliwość dokonania przez Sąd Konkursowy dowolnych zmian, 
co do liczby i wysokości przyznawanych nagród i wyróŜnień, pod warunkiem nie przekroczenia 
łącznej kwoty przeznaczonej w niniejszym konkursie na nagrody pienięŜne, tj. kwoty 60.000 zł. 

W przypadku nie przyznania przez Sąd Konkursowy I nagrody, zaproszenie do udziału 
w negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej ręki moŜe zostać przyznane wyłącznie 
uczestnikowi konkursu, którego praca zostanie nagrodzona i uznana w ocenie Sądu 
Konkursowego za najlepszą.  

Dopuszcza się moŜliwość przyznania nagród równorzędnych. 
Dopuszcza się równieŜ moŜliwość nie przyznania pierwszej lub drugiej nagrody oraz 

wyróŜnień, jeŜeli w ocenie Sądu Konkursowego złoŜone prace konkursowe nie będą spełniać 
kryteriów oceny prac w stopniu pozwalającym na ich przyznanie. 

Podane powyŜej kwoty nagród są kwotami brutto. Podlegają one opodatkowaniu zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

Wypłata przyznanych nagród pienięŜnych nastąpi w terminie nie krótszym niŜ 15 dni i nie 
dłuŜszym niŜ 60 dni od daty ustalenia wyników konkursu.  

Przewiduje się, Ŝe zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej reki winno 
nastąpić w ciągu 2 miesięcy od daty ustalenia wyników konkursu. 

IV.5.2)  Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników (jeśli dotyczy)  

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w konkursie oraz sporządzenia prac 
konkursowych. 

IV.5.3)  Zamówienia po konkursie: KaŜde zamówienie na usługi następujące po konkursie 

 zostanie udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu                                      tak X    nie � 

IV.5.4)  Decyzja  sądu konkursowego jest wiąŜąca dla instytucji zamawiającej 

    /podmiotu zamawiającego                                                                                                    tak X    nie � 

IV.5.5)  Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego  (jeŜeli dotyczy) 

1. prof. dr hab. arch. Konrad Kucza-Kuczyński 

2. mgr inŜ. arch. Stanisław Łapiński-Piechota 

3. dr inŜ. arch. Jerzy Uścinowicz 

4. mgr inŜ. arch. Waldemar Hinc 

5. dr hab. inŜ. arch. Tomasz Kukawski 

6. dr. hab. inŜ. Piotr Radziszewski, prof. nzw. 

7. mgr Barbara Kubiak, starszy kustosz 

8. ………………………………………….… 

9. ………………………………………….… 

10. …………………………………………….. 
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJ ĄCE  
 

VI.1) KONKURS DOTYCZY PROJEKTU I/LUB PROGRAMU FINAN SOWEGO ZE SRODKÓW 

WSPÓLNOTOWYCH                                                                                                                                    tak �    nie X 

Jeśli tak , odniesienie do projektów i/ lub programów 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

VI.2) INFORMACJE DODATKOWE (jeŜeli dotyczy) 

Termin składania prac konkursowych: do 19/03/2008 r. do godziny 19:30. 
Miejsce składania prac konkursowych:  

 
Stowarzyszenie Architektów Polskich – SARP oddział w Białymstoku 

ul. J. Waszyngtona 3 
15-269 Białystok 
 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 28/03/2008 r. 

Przewidywany termin oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu: do 31/03/2008 r. 

Przewidywany termin zorganizowania wystawy pokonkursowej: do 14/04/2008 r. 

 

VI.3) PROCEDURY ODWOŁAWCZE  (dostarczyć informacje wyłącznie w przypadku konkursu 
związanego z działalnością sektorową) 

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 

Oficjalna nazwa: 

Adres pocztowy: 

Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj: 

E-mail: Telefon: 

Adres internetowy (URL): Faks: 

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeśli dotyczy) 

Oficjalna nazwa: 

Adres pocztowy: 

Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj: 

E-mail: Telefon: 

Adres internetowy (URL): Faks: 

IV.3.2) Składanie odwołań  (proszę wypełnić pkt VI.3.2 lub jeśli jest to niezbędne pkt VI 3.3) 

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:.. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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IV.3.3)  Źródło, gdzie moŜna uzyskać informacje na temat składnia odwołań  

Oficjalna nazwa:  

Adres pocztowy:  

Miejscowość:  Kod pocztowy:  Kraj:  

E-mail:  Telefon:  

Adres internetowy (URL): 

 

Faks:  

VI.4) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA : 11/12/2007   (dd/mm/rrrr) 
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ZAŁ ĄCZNIK A 

DODATKOWE ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE 
 

1) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MO śNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE 

Oficjalna nazwa:  
Stowarzyszenie Architektów Polskich - SARP Oddział w Białymstoku  

Adres pocztowy: ul. J. Waszyngtona 3  

Miejscowość: Białystok  Kod pocztowy: 15-269 Kraj: Polska  

Punkt kontaktowy: SARP o. Białystok  

Osoba do kontaktów: Regina Choroma ńska  

Telefon: 0048 85 744 76 96 

E-mail: bialystok@sarp.org.pl  
Faks: 0048 85 744 76 96 

Adres internetowy (URL): http://www.sarp-bialystok.org  

 
2) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MO śNA UZYSKAĆ DOKUMENTY DODATKOWE 

Oficjalna nazwa: 

Stowarzyszenie Architektów Polskich - SARP Oddział w Białymstoku  

Adres pocztowy: ul. J. Waszyngtona 3  

Miejscowość: Białystok  Kod pocztowy: 15-269 Kraj: Polska  

Punkt kontaktowy: SARP o. Białystok  

Osoba do kontaktów: Regina Choroma ńska  

Telefon: 0048 85 744 76 96 

E-mail: bialystok@sarp.org.pl  Faks: 0048 85 744 76 96 

Adres internetowy (URL): http://www.sarp-bialystok.org  

 

3) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE NALE śY PRZESŁAĆ PROJEKTY / WNIOSKI O 
DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE  

Oficjalna nazwa: 

Stowarzyszenie Architektów Polskich - SARP Oddział w Białymstoku  

Adres pocztowy: ul. J. Waszyngtona 3  

Miejscowość: Białystok  Kod pocztowy: 15-269 Kraj: Polska  

Punkt kontaktowy: SARP o. Białystok  

Osoba do kontaktów: Regina Choroma ńska  

Telefon: 0048 85 744 76 96 

E-mail: bialystok@sarp.org.pl  Faks: 0048 85 744 76 96 

Adres internetowy (URL): http://www.sarp-bialystok.org  

 


