REGULAMIN KONKURSU

ZMIANA NR 1

"Ograniczony, jednoetapowy konkurs artystyczny na opracowanie
koncepcji realizacji wystawy stałej w Interaktywnym Centrum Bajki i Animacji
przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku - Białej"
Konkurs prowadzony będzie na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo
zamówień publicznych ( Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.)
oraz warunków określonych w niniejszym Regulaminie konkursu

Organizator konkursu (Zamawiający):
Studio Filmów Rysunkowych
Wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 93/2016
ul. Cieszyńska 24, 43-300 Bielsko-Biała
tel. (33) 33 812 50 56 , (33) 812 63 41
email: sekretariat@sfr.com.pl
Numer referencyjny: 10/2022/DI

Zatwierdzam:
Data: 2022.05.13

Maciej Chmiel 13:04:23 +02'00'

Bielsko - Biała, dnia 13.05.2022 r. …………………………………………

(Kierownik zamawiającego)

Było:
ROZDZIAŁ 2 – SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
VIII.

WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

VIII.2

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej przez platformę:

e-Zamówienia elektroniczne zamówienia publiczne
na której prowadzony jest konkurs, w terminie do dnia 16.05.2022 r.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wprowadzenia wniosku do Platformy.

X.

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

X.2 Prace konkursowe w wersji elektronicznej składa się poprzez Platformę, na której prowadzony jest
konkurs
e-Zamówienia elektroniczne zamówienia publiczne
w terminie do dnia 01.08.2022 r.

ROZDZIAŁ 3 – HARMONOGRAM KONKURSU
1. Przesłanie ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
21.04.2022 r.
2. Zamieszczenie Regulaminu konkursu na stronie internetowej konkursu w dniu publikacji
ogłoszenia o konkursie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3. Składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących udziału w
konkursie:
12.05.2022 r.
4.

Udzielenie odpowiedzi Zamawiającego bez ujawniania źródła zapytania:
14.05.2022 r.

5. Zgłaszanie zainteresowania udziałem w konkursie – składanie wniosków o dopuszczenie do
udziału w konkursie:
16.05.2022 r.
6. Wysłanie wezwań do uzupełnienia wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do dnia
23.05.2022 r.,
7. Składanie uzupełnień do wniosków o dopuszczenie:
30.05.2022 r.,

8. Kwalifikacja podmiotowa uczestników konkursu na podstawie podmiotowych środków
dowodowych:
03.06.2022 r.
9. Zawiadomienie Uczestników konkursu o wynikach kwalifikacji poprzez przekazanie
zaproszenia do złożenia Pracy konkursowej Uczestnikom zakwalifikowanych:
03.06.2022 r.
10. Termin złożenia Prac konkursowych:
01.08.2022 r.
11. Zatwierdzenie werdyktu Sądu konkursowego i ogłoszenie wyników konkursu przez
Zamawiającego, ew. unieważnienie konkursu:
15.08.2022 r.
12. Zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autorowi wybranej Pracy
konkursowej:
maksymalnie do dnia 12.09.2022 r. jednakże nie wcześniej niż od dnia 01.09.2022 r.
13. Planowany termin udzielenia zamówienia publicznego na usługi:
26.09.2022 r.

Jest:
ROZDZIAŁ 2 – SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
VIII.

WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

VIII.2

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej przez platformę:

e-Zamówienia elektroniczne zamówienia publiczne
na której prowadzony jest konkurs, w terminie do dnia 30.05.2022 r.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wprowadzenia wniosku do Platformy.

X.

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

X.2 Prace konkursowe w wersji elektronicznej składa się poprzez Platformę, na której prowadzony jest
konkurs
e-Zamówienia elektroniczne zamówienia publiczne
w terminie do dnia 16.08.2022 r.

ROZDZIAŁ 3 – HARMONOGRAM KONKURSU
1. Przesłanie ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
21.04.2022 r.
2. Zamieszczenie Regulaminu konkursu na stronie internetowej konkursu w dniu publikacji
ogłoszenia o konkursie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3. Składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących udziału w
konkursie:
26.05.2022 r.
4.

Udzielenie odpowiedzi Zamawiającego bez ujawniania źródła zapytania:
28.05.2022 r.

5. Zgłaszanie zainteresowania udziałem w konkursie – składanie wniosków o dopuszczenie do
udziału w konkursie:
30.05.2022 r.
6. Wysłanie wezwań do uzupełnienia wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do dnia
06.06.2022 r.,
7. Składanie uzupełnień do wniosków o dopuszczenie:
13.06.2022 r.,
8. Kwalifikacja podmiotowa uczestników konkursu na podstawie podmiotowych środków
dowodowych:
17.06.2022 r.
9. Zawiadomienie Uczestników konkursu o wynikach kwalifikacji poprzez przekazanie
zaproszenia do złożenia Pracy konkursowej Uczestnikom zakwalifikowanych:
17.06.2022 r.
10. Termin złożenia Prac konkursowych:
16.08.2022 r.
11. Zatwierdzenie werdyktu Sądu konkursowego i ogłoszenie wyników konkursu przez
Zamawiającego, ew. unieważnienie konkursu:
30.08.2022 r.
12. Zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autorowi wybranej Pracy
konkursowej:
maksymalnie do dnia 27.09.2022 r. jednakże nie wcześniej niż od dnia 116.09.2022 r.
13. Planowany termin udzielenia zamówienia publicznego na usługi:
11.10.2022 r.

