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poIsrccH oDDZIAISTOWARZYSZENIE
ARcHITEKTOw
W BIAI-YMSToKU
ul. Waszyngtona3, 15-269Bialystok,tel. (0-85)744-76-96

Bialystok,
28-10-2010

INFORMACJAO WYNIKACHKWALIFIKACJIUCZESTNIKOWKONKURSU
W zwiqzku z zakofrczeniemprocesu kwalifikacjiuczestnik6wzainteresowanych
udzialem
w konkursie
architektoniczno-urbanistycznym
na opracowanie
koncepcjiprogramowo-przestrzennej
Bielskiego
Centrum
Kultury
w BielskuPodlaskim,
uprzejmie
informujq:
1) w terminiewyznaczonym
konkursu
regulaminem
do skladania
wniosk6wo dopuszczenie
do
udzialuw konkursie wpfynglodo siedzibyStowarzyszenia
Architekt6w
Polskich- SARP
oddzialw Bialymstoku
lqcznie 11 wniosk6wo dopuszczenie
do udzialuw konkursie.
Wszystkiewnioskizostalyzlo2onepzez uczestnik6w
konkursuzgodniez regulaminem
konkursu
w zamknigtych
opakowaniach
oznaczonych
nazwqogtoszonego
konkursu;
po zapoznaniu
2) Sqd Konkursowy
sig z zawartoficiqzlo2onych
wniosk6wo dopuszczenie
do
udzialuw konkursieotazdokonaniu
ich ocenyna posiedzeniu
w dniu19 pa2dziernika
2010
r. postanowit
wezwa66 wnioskodawc6w
do uzupelnienia
w terminiedo 27 pa2dziernika
2010 r. do godz. 16.00 zlo2onychpzez nich wniosk6wo dopuszczenie
do udzialu
w konkursieo brakujqceoSwiadczenia,
dokumentyi pelnomocnictwa
lub oSwiad
czenia,
dokumenty
i pefnomocnictwa
zawieraj4ce
btqdy;
3) wnioski uzupelnilo6 uczestnik6wkonkursu.Sad Konkursowypo zapoznaniusie
z zawartoSciq
uzupelnionych
wniosk6wna posiedzeniu
w dniu 28 pa2dziernika
2010 r.
postanowil
proceskwalifikacji
zakofrczye
dopuszczajqc
do udzialuw ogloszonym
konkursie
11 uczestnik6w
konkursui zaprosi6ich do skladaniaprac konkursowych
na podstawie
art.120 ust. 1 ustawyz 29 stycznia2Q04r. Prawozam6wieipublicznych
(Dz.U.22010 r.
N r 11 3 ,p o z.7 5 9- tj .).
Szczeg6lowewyniki zakohczonejkwalifikacjiuczestnik6wdo udzialu w konkursiezostaiy
przedstawione
w zalqczonqtabeli.

Z powa2aniem:

Stowarzyszenia
Architektow
Polskich
SARPOddzialw Bialymstoku
arch.Miroslaw
Siemionow

SIE
UBIEGAJACYCH
ZESTAW|
ENtE WYN|KOWKWALIFtKACJIUCZESTNTKOW
KONCEPCJI
NA OPRACOWANIE
DO UDZIALUW KONKURSIE
O DOPUSZCZENIE
KULTURY
BIELSKIEGO
CENTRUM
PROGRAMOWO.PRZESTRZENNEJ
W BIELSKUPODLASKIM
L.p.
,4
I

2,

4,
6

h

7.

x

q

Wynik
kwalifikacji

Nazwauczestnikakonkursu
,,AlM"lreneuszMaksymiuk
312,15-503Biatystok
ul.Turystyczna
DominikG6reckiPracowniaArchitektury
Wroclaw
ul.Slezna20518,53-112
PracowniaProjektowa,,Kaczyfiskii Sp6lka"Janusza
S.C.
Kaczyfiski,BarbaraMiron-Kaczyfiska
Biatystok
15-070
ul.Wiktorii3,
ARH+architektAndrzejRydzewski
ul. Zachodnia 14Am. 47, 15-345Biatystok
Pracownia Projektowa,,Chrz4szcz"
GrzegorzM62d2ytiski
Biafustok
ul.Sw.Rocha11t1\ok.706,15-879
KrzysztofSzerszefi
,,MEANDER"
ul.JanaPawlall 56. 17-100BielskPodlaski

dopuszczony
dopuszczony
dopuszczony
dopuszczony
dopuszczony
dopuszczony

Zbigniew Kowalewski,TomaszZalewski,
Agata ONdziejewska,Pawel Grabarczyk,
MagdalenaGrabarczyk
u l . S to w i a n ska
3 1 /1 .8 0 -381Gdafisk

dopuszczony

Sp.z o.o.
,,ARHEAD"
ul. Francuska
30/2,03-905Warszawa

dopuszczony

Pracownia Architektoniczna
,,AR-CAD-A"Anna lwanowicz
ul. Kraszewskieqo11N6, 15-024Biatystok

dopuszczony

1 0 , ,,ArchitekciDawidczyk& Partnerzy"Sp. z o.o.
00-382Warszawa
ul. Solec818/A-51.
PracowniaAutorska
StudioProjektowe,,Profil"1 1 , HalinaSucharska
ul. Secesyina
8, 80-253Gdafisk

dopuszczony
dopuszczony
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Prezes
Stowarzyszenia
Architekt6w
Polskich
SARPOddzialw Bialymstoku
arch.Miroslaw
Siemionow

