
Ogłoszenie o konkursie

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego: Konkurs prowadzony samodzielnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łask

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934513

1.5) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: Warszawska 14

1.5.2.) Miejscowość: Łask

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 43 676 83 00

1.5.8.) Numer faksu: +48 43 676 83 88

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@lask.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lask.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa konkursu:
Konkurs rzeźbiarsko-architektoniczny na opracowanie koncepcji projektu pomnika (rzeźby) pn.
Ławeczka z Janem Łaskim

2.2.) Identyfikator konkursu: ocds-148610-f14aede2-5698-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00301707

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-12-06

2.6.) Konkurs zastrzeżony:
Nie

2.7.) Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PROCEDURA I RODZAJ KONKURSU

3.1.) Procedura konkursu:
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Konkurs - ograniczony

3.2.) Rodzaj konkursu:
Konkurs dwuetapowy

3.6.) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 2021-12-21 13:00

3.7.) Informacja o obiektywnych wymaganiach:
W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, krajowe i zagraniczne (zagraniczne w znaczeniu
posiadające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP), które nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a ponadto
spełniają warunek udziału w konkursie dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj. sami
posiadają wymagane przez Organizatora wykształcenie/uprawnienia lub dysponują/będą
dysponować osobami je posiadającymi.
Organizator uzna za spełniony powyższy warunek, jeżeli Uczestnik wykaże, że
dysponuje/będzie dysponować:
- minimum jedną osobą legitymującą się dyplomem ukończenia wyższej uczelni na kierunku
sztuki plastyczne lub osobą posiadająca niezbędne doświadczenie wyrażające się
udokumentowanym (referencje) wykonaniem odlewu postaci (w formie pomnika, ławeczki, lub
rzeźby),
oraz 
- minimum jedną osobą posiadającą wymagane przepisami prawa uprawnienia budowlane do
zaprojektowania zagospodarowania terenu wokół ławeczki, stanowiącego obszar objęty
konkursem.

SEKCJA IV – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW KONKURSU I KOMUNIKACJA

4.1.) Adres strony internetowej prowadzonego konkursu:
http://bip.lask.pl/1376/199/konkursy.html

4.3.) Komunikacja w konkursie wyłącznie elektroniczna: Nie

4.4.) Adres WWW środka służącego do komunikacji w konkursie:
http://bip.lask.pl/1376/199/konkursy.html

4.5.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Maksymalny rozmiar wiadomości (wraz z załącznikami) przesyłanej za pośrednictwem poczty
elektronicznej wynosi 20 MB. Podpis elektroniczny nie jest wymagany.

4.7.) Narzędzia elektronicznego modelowania danych budowlanych: Nie

4.9.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie
można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

4.10.) Sposób nieelektronicznego składania prac konkursowych i wniosków:
Zgodnie z punktem VII. i IX. Regulaminu konkursu.

4.11.) Język prac konkursowych i wniosków:

polski

4.12.) RODO (obowiązek informacyjny):
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
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95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Łask, ul. Warszawska 14, 
98-100 Łask, tel. +48 43 676 83 00, e-mail: um@lask.pl.
2. Inspektorem danych osobowych w Gminie Łask jest firma Elit Partner Sp. z o.o. Dane
kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@lask.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z konkursem ograniczonym, którego przedmiotem jest Opracowanie projektu
pomnika (rzeźby) pn. „Ławeczka z Janem Łaskim”, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej
dalej ustawą.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust.1 ustawy.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA V – PRZEDMIOT KONKURSU

5.1.) Numer referencyjny konkursu: OKS.271.1.2021

5.2.) Czy konkurs poprzedza udzielenie zamówienia na usługi projektowania architektonicznego
lub projektowania architektoniczno - budowlanego: Nie

5.3.) Krótki opis przedmiotu konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem artystycznym i estetycznym koncepcji
pomnika (rzeźby) pn. „Ławeczka z Janem Łaskim”, która stanie się dziełem artystycznym o
trwałych wartościach kulturowych, wzbogacającym przestrzeń publiczną Łasku o dzieło wysokiej
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klasy upamiętniające postać historyczną.
Przedmiotem konkursu jest opracowanie w oparciu o Regulamin konkursu oraz załączniki
merytoryczne koncepcji rzeźbiarsko-architektonicznej pomnika (rzeźby) w formie ławeczki z
postacią Jana Łaskiego (nie będącej kopią innej ławeczki, przy czym słowo ławeczka jest
terminem umownym oznaczającym siedzisko).

5.4.) Główny kod CPV: 92312230-2 - Usługi świadczone przez rzeźbiarzy

5.5.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

SEKCJA VI – NAGRODY

6.1.) Rodzaj nagrody:
Zaproszenie do negocjacji w celu wykonania usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej

6.2.) Liczba nagród dla autora wybranej pracy konkursowej lub autorów wybranych prac
konkursowych: 1

6.3.) Liczba prac konkursowych, które zostaną nagrodzone: 1

6.5.) Jeżeli nagrodą w konkursie jest zaproszenie autora lub autorów wybranych prac
konkursowych do negocjacji w celu wykonania usługi na podstawie wybranej pracy
konkursowej:

6.5.1.) Wartość zamówienia: 146342

6.5.2.) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA VII – KWALIFIKACJA PODMIOTOWA UCZESTNIKÓW KONKURSU

7.1.) Wymagania, jakie muszą spełnić uczestnicy konkursu:
Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej bądź
podmioty te występujące wspólnie (zespół autorski), które nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunek udziału w
konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, tj. dysponują/będą dysponować:
minimum 1 osobą legitymującą się dyplomem ukończenia wyższej uczelni na kierunku sztuki
plastyczne lub osobą posiadająca niezbędne doświadczenie wyrażające się udokumentowanym
(referencje) wykonaniem odlewu postaci (w formie pomnika, ławeczki, lub rzeźby), oraz
minimum 1 osobą posiadającą wymagane przepisami prawa uprawnienia budowlane do
zaprojektowania zagospodarowania terenu wokół ławeczki, stanowiącego obszar objęty
konkursem.

7.2.) Czy ustanowiono wymagania środowiskowe lub społeczne: Nie

7.3.) Czy przepisy szczególne wymagają posiadania uprawnień do opracowania pracy
konkursowej lub opracowania studialnego: Nie

SEKCJA VIII – KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH/OPRACOWAŃ
STUDIALNYCH

8.1.) Rodzaj i nazwa kryteriów oceny prac konkursowych/opracowań studialnych:
Kryterium oceny opracowania studialnego
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Kryteriami oceny opracowań studialnych złożonych w I etapie są:
Idea: Kierunki i strategia rozwiązań prezentujących sposób myślenia o bryle pomnika (rzeźby).
Walory artystyczne, kompozycja przestrzenna
Kompozycja: Sposób podejścia do kompozycji pomnika (rzeźby) we wskazanej lokalizacji,
sposób zagospodarowania terenu

Kryterium oceny pracy konkursowej
Forma: Interpretacja rzeźbiarska portretu w skali 1:1, oryginalność artystyczna koncepcji
rzeźbiarskiej, walory funkcjonalne , estetyczne 
Idea: Kierunki i strategia rozwiązań prezentujących sposób myślenia o bryle pomnika (rzeźby),.
Walory artystyczne, kompozycja przestrzenna
Kompozycja : Sposób podejścia do kompozycji pomnika (rzeźby) we wskazanej lokalizacji,
sposób zagospodarowani terenu
Realność finansowa: Jakość rozwiązań technicznych i materiałowych, walory ekonomiczne

8.2.) Znaczenie kryteriów oceny prac konkursowych/opracowań studialnych:
Kryterium oceny opracowania studialnego
Idea - 60% (max. 60 pkt)
Kompozycja- 40% (max. 40 pkt)

Kryterium oceny pracy konkursowej
Forma - 50% (max. 50 pkt)
Idea - 20% (max. 20 pkt)
Kompozycja - 20% (max. 20 pkt)
Realność finansowa - 10% (max. 10 pkt)
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