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OFERTA / INFORMACJA / ZAŁOŻENIA
przygotowanie konkursu architektoniczno-urbanistycznego

Stowarzyszenie Architektów Polskich ODDZIAŁ RADOM
oferuje usługi z zakresu wsparcia i współpracy
przy organizacji konkursów architektonicznych i urbanistycznych.
_

Zachęcamy do współpracy instytucje publiczne, samorządowe, inwestorów prywatnych
i organizacja społeczne.
Zajmujemy się doradztwem, wsparciem i promocją konkursów.
Posiadamy grupę profesjonalnych sędziów konkursowych, oraz doświadczenie.
Ułatwiamy dotarcie do szerokiego grona uznanych i doświadczonych architektów poprzez
promocję konkursu w 24 oddziałach SARP rozlokowanych na terytorium całego kraju.
Wspieramy Zamawiającego przy założeniach wstępnych i tworzeniu Regulaminu konkursu, tj:

- określenie merytorycznej zawartości prac konkursowych
- przygotowanie i redakcja materiałów konkursowych w sposób czytelny i jednoznaczny
wyjaśniający wymagania Zamawiającego
- inwentaryzacje, analizy
- określenie kryteriów oceny prac konkursowych
- nadzór nad czytelnym i korzystnym dla Zamawiającego opracowaniem Programu
Funkcjonalno Użytkowego

konkurs
w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Art. 7 pkt. 8)
- należy przez to rozumieć przyrzeczenie publiczne, w którym zamawiający, przez publiczne ogłoszenie,
przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do pracy konkursowej wybranej przez sąd
konkursowy;

________konkurs architektoniczny
jest formą postępowania, w którym architekci, konkurują ze sobą poprzez przedstawienie w tym
samym terminie i na podstawie jednakowych warunków konkursu, twórczych prac projektowych.
Prace te są odpowiedzią na ogłoszenie Zamawiającego i odnoszą się do jednakowego dla
wszystkich uczestników zakresu. Konkurs jest organizowany w celu wyboru najlepszej pracy
przez niezależny i profesjonalny sąd konkursowy, z zachowaniem zasady anonimowości prac.

wybór najkorzystniejszego rozwiązania w drodze konkursu - korzyści
– otrzymanie kilku różnorodnych rozwiązań projektowych,
– wariantowe rozwiązanie problemów, charakterystycznej dla danego zadania projektowego,
– dostęp do fachowych i miarodajnych opinii o rozwiązaniach projektowych, które wyraża sąd
konkursowy,
– uzyskanie możliwości wyboru najodpowiedniejszego wariantu spośród kilku rozwiązań,
– promocja przedsięwzięcia objętego konkursem w mediach,
– możliwość reklamy zamawiającego
– ustanowienie wykonawcy – autora zadania projektowego – w sposób odpowiadający
procedurze wymaganej w przypadku przedsięwzięć realizowanych zgodnie z Ustawą
o Zamówieniach Publicznych.
konkurs rekomendowany SARP podstawowe założenia
- Rekomendacja powinna być udzielona przed ogłoszeniem konkursu.
- konkurs jest rejestrowany przez Biuro Konkursów przy Zarządzie Głównym SARP
- w skład sądu konkursowego wchodzą sędziowie konkursowi SARP, w liczbie nie mniejszej niż
połowa składu sądu lecz nie mniejszej niż 2 osoby (w tym Przewodniczący lub Viceprzewodniczący, sędzia referent oraz 1 sędzia spoza terenu właściwości terytorialnej oddziału)
- podjęcie współpracy następuje na drodze zwarcia umowy
SARP – ZAMAWIAJĄCY z wyszczególnieniem podziału zobowiązań, terminów, honorarium i
innych istotnych dla danego zamówienia założeń.
Z uwagi na zapewnienie wysokiego poziomu konkursów, mając na uwadze dbałości o standardy
wykonywania zawodu architekta zapewniające klientom najwyższą jakość proponowanych usług, SARP
deleguje do pracy w Sądach konkursowych swoich członków gdy zostaną spełnione podstawowe warunki
formalno-prawne i merytoryczne konkursu w sposób spełniający również wymogi formuły przetargowej:
- określenie precyzyjnego celu i przedmiotu konkursu
- precyzyjne i jednoznaczne wskazanie sposobu wykorzystania wyników konkursu.
- rzetelność Sądu konkursowego składającego się z osób posiadających odpowiednie kwalifikacje
do oceny prac konkursowych oraz określenie składu Sądu konkursowego przed przystąpieniem
do formułowania zapisów Regulaminu konkursu.
- zasada anonimowości Uczestników konkursu
- czytelność warunków konkursu oraz jednoznaczność wymagań stawianych Uczestnikom konkursu
zarówno na etapie wniosków o dopuszczenie jak i opracowania prac konkursowych.
- określenie merytorycznych kryteriów oceny prac konkursowych gdzie wiodącym kryterium nie może być
cena.
- adekwatność zakresu opracowania pracy konkursowej do przedmiotu i celu konkursu.
- przyznawanie w konkursach nagród pieniężnych za I, II i III miejsce w kwocie adekwatnej do zadania
konkursowego
- warunki konkursu powinny zapewniać uczestnikom konkursu odpowiednią ochronę ich praw autorskich

________konkurs architektoniczny
to najlepszy sposób decydowania o kształcie i jakości przestrzeni publicznej
________konkurs architektoniczny
przyszłość miast budowana na podstawie najbardziej demokratycznych z możliwych
procedur

oferta
Odział SARP Radom, w ramach działań statutowych, deklaruje podjęcie współpracy by osiągnięty cel był
wartością dodaną w tej części miasta oraz przyczynił się do powstania wysokiej jakości architektury
przestrzeni publicznej w centrum Radomia.

Proponujemy współpracę przy przygotowaniach poprzedzających oraz w trakcie trwania procedury
konkursowej do formalnego zakończenia włącznie, która polegałaby m.in. na:
1. Opina merytoryczna i doradztwo fachowe od przygotowań konkursu (desygnowanie do
uzgodnień i prac wstępnych przedstawicieli SARP)
2. Przygotowaniu konkursu architektoniczno - urbanistycznego rekomendowanego przez SARP
(wkład merytoryczny po stronie SARP, zaplecze prawno - formalne po stronie Zamawiającego).
3. Merytoryczna współpraca przy opracowaniu regulaminu konkursu z pełnymi wytycznymi.
4. Merytoryczna współpraca przy opracowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z
wytycznymi dla uczestników konkursu
5. Opracowanie materiałów do konkursu (załączników) takich jak:
a) podkład mapowy w wersji wektorowej z oznaczeniem objętego zakresu,
b) dokumentacja fotograficzna terenu,
c) analizy uwarunkowań urbanistycznych terenu wraz z sąsiedztwem, zgodność z
ustaleniami MPZP (lub uzyskanie decyzji inwestycji celu publicznego) itp.
6. Promowanie konkursu w siedzibie SARP O/ Radom oraz w pozostałych 23 Oddziałach w
Polsce.
7. Zapewnienie udziału w pracach sądu konkursowego trzech sędziów konkursowych
desygnowanych przez SARP O/Radom tj. przewodniczący, sędzia referent oraz 1 przedstawiciel
sądu konkursowego spoza Oddziału Radom.
8. Koordynacja z pozostałymi sędziami i sekretarzem konkursu desygnowanymi przez
Zamawiającego.
9. Merytoryczna współpraca przy opracowaniu zaleceń pokonkursowych
10. Przygotowania prezentacji multimedialnej prac konkursowych i wystawy pokonkursowej.
11. Wypłata wynagrodzenia dla sędziów konkursowych wskazanych przez SARP O. Radom
Powyższy zakres jest do ustalenia przez strony na etapie formowania umowy.
Proponujemy konkurs architektoniczno - urbanistyczny dwu lub jednoetapowy
Termin opracowania regulaminu konkursu wraz z załącznikami to okres ok. 2 miesięcy od daty
podpisania umowy.
Pozostałe terminy oraz uzupełnienie zakresu prac do uzgodnienia z Zamawiającym.

cena za w.w usługę - ….………….. zł
przewidywana pula nagród (I,II,III miejsce/wyróżnienia ) w konkursie - ……………. zł
ŁĄCZNIE – …………………. zł brutto (vat 0%)

ZARZĄD SARP ODDZIAŁ RADOM
opracował

arch. Mariusz Antos
Sekretarz SARP Oddział Radom

Stowarzyszenie Architektów Polskich jest organizacją skupiającą doświadczonych architektów o wysokim poziomie etyki
zawodowej, a jednym z podstawowych zadań stowarzyszenia jest organizacja konkursów architektonicznych. Każdy z oddziałów
posiada do tego powołaną komisję sędziów konkursowych SARP. Organizacja konkursów architektoniczno - urbanistycznych
przez SARP lub rekomendowanych przez SARP to gwarant uzyskania wysokiego poziomu jakości architektury oraz
odpowiedzialnej, rzetelnej i uczciwej postawy sędziów konkursowych.
Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) Oddział w Radomiu stanowi jeden z 24 oddziałów ogólnopolskiego SARP.
Podstawowymi statutowymi celami działalności SARP są:
- dbałość o jakość architektury i środowiska - pojmowanych jako interes publiczny
- tworzenie warunków dla rozwoju twórczości architektonicznej i jej ochrona
- rozwój warsztatu architekta i ochrona zawodu
- prowadzenie szeroko pojętej działalności kulturalnej i naukowo - oświatowej, organizacja sympozjów, wystaw.

