
 KONKURS OFERTOWY: 

 

Na koncepcję dzierżawy i zagospodarowania obiektu „Pałacyk” nad zalewem złotoryjskim 

wraz z terenem parkingowym i terenem ogródka gastronomicznego (część dz. nr 4, obręb 2) 

 

 ORGANIZATOR: 

 

Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji w Złotoryi, pl. Reymonta 5, 59-500 Złotoryja 

 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów jest dyrektor Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i 

Rekreacji w Złotoryi Zbigniew Gruszczyński, tel. sekretariat ZOKiR: 76 87 83 374 

2. Konkurs organizowany jest na podstawie ogłoszenia organizatora konkursu 

3. Integralną częścią konkursu jest projekt umowy dzierżawy obiektu 

4. Niniejszy konkurs jest działaniem jednoetapowym mającym wyłonić przyszłego 

użytkownika „Pałacyku” nad zalewem złotoryjskim wraz z terenem parkingowym i terenem 

ogródka gastronomicznego 

 

 UCZESTNICY KONKURSU: 

 

Uczestnikami konkursu mogą być złotoryjskie organizacje pozarządowe spełniające wymogi 

Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (z 

późniejszymi zmianami), Dział I, Art. 3. Prowadzące swoje działania statutowe w obrębie 

Gminy Miejskiej Złotoryja, których dotychczasowa siedziba prze okres minimum dwóch lat 

była w Złotoryi. 

 

 PRZEDMIOT KONKURSU: 

 

Przedmiotem konkursu jest opracowanie i zaprezentowanie koncepcji zagospodarowania, 

funkcjonowania i rozwoju obiektu „Pałacyk” nad zalewem złotoryjskim wraz z przyległymi 

terenami położonymi na części działki nr 4 w obrębie 2 zgodnie z załącznikiem mapowym. 

Koncepcja powinna określać plan i kierunek działania przyszłego użytkownika w zakresie 

funkcjonowania obiektu w sferze kultury: materialnej, społecznej i symbolicznej dla dobra 

społeczności lokalnej. Organizator oczekuje sprecyzowanych i jasno określonych działań 

użytkownika w obiekcie i wokół niego zgodnych z jego działalnością statutową.  

 

 CEL KONKURSU: 

 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji użytkowania obiektu i przyległych 

terenów, podniesienie atrakcyjności obiektu poprzez ciekawą koncepcję działalności i jego 

zagospodarowania. W ramach opracowania konkursowego równie ważne jest uzyskanie 

szczególnie interesujących rozwiązań i pomysłów służących funkcjonowaniu obiektu. 

 

 SPOSÓB WYKORZYSTANIA WYNIKU KONKURSU: 

 

Wynik konkursu, którym będzie najlepsza koncepcja zagospodarowania, funkcjonowania i 

rozwoju obiektu może zostać zaprezentowany publicznie na co każdy z oferentów wyraża 

zgodę składając swoją ofertę. 

 



 ZAKRES i FORMA ZGŁASZANIA OFERT: 

 

1. Koncepcję należy przedstawić w formie pisemnej z treścią na kopercie:  

„Koncepcja zagospodarowania, funkcjonowania i rozwoju obiektu „Pałacyk” nad zalewem 

złotoryjskim” – OFERTA KONKURSOWA 

2. Ofertę należy złożyć w sekretariacie ZOKiR do dnia 15 grudnia 2015r. do godz. 13.00. 

3. Oferent może dołączyć także wizualizację swojej oferty na płycie CD/DVD 

4. W ofercie należy załączyć dokładne dane adresowe oferenta wraz ze wskazaniem osoby do 

kontaktu, działającej w imieniu oferenta. 

5. Regulamin konkursu, mapka obiektu i terenu oraz projekt umowy dzierżawy dla oferentów 

są do pobrania w sekretariacie ZOKiR od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-19.00 

6. Uczestnik konkursu ma prawo do złożenia tylko jednej oferty konkursowej. 

 

 

 INFORMACJE DODATKOWE: 

 

1. Uczestnik konkursu przed złożeniem oferty zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszą 

treścią ogłoszenia o konkursie. 

2. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do pobrania w sekretariacie ZOKiR projektu umowy 

dzierżawy przedmiotu konkursu oraz mapki terenu dzierżawy będącej integralną częścią 

umowy dzierżawy. 

3. Uczestnik konkursu po złożeniu oferty otrzyma pokwitowanie jej złożenia, które stanowi 

jednocześnie dla uczestnika potwierdzenie udziału w konkursie. 

 

 KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH: 

 

1. Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową ustanowioną przez 

organizatora konkursu, tj.: Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji w Złotoryi. 

2. Głównymi kryteriami oceny prac konkursowych będą: atrakcyjność oferty, innowacyjność 

propozycji oraz wpływ przedstawionej propozycji na rozwój obiektu i terenu w zakresie 

kultury materialnej, społecznej i symbolicznej. 

3. Wszystkie powyższe kryteria są równoważne i rozpatrywane łącznie. 

 

 TRYB ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 

 

1. Komisja Konkursowa dokona oceny prac konkursowych zgodnie z niniejszym 

regulaminem w okresie wyznaczonym przez organizatora konkursu. 

2. Z posiedzenia komisji zostanie sporządzony protokół. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie zatwierdzone przez organizatora konkursu o czym 

powiadomi on wszystkich oferentów telefonicznie lub pisemnie. 

 

 TERMINY KONKURSOWE: 

 

- 26 listopada 2015 ogłoszenie konkursu, 

- do 15 grudnia 2015 przyjmowanie ofert konkursowych, 

- do 18 grudnia 2015 prace Komisji Konkursowej, 

- 21 grudnia 2015 ogłoszenie wyniku konkursu na stronie www.zokir.pl  

- do 29 grudnia 2015 podpisanie umowy dzierżawy ze zwycięzcą konkursu. 

 

 


