
KONKURSU 
NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PRZESTRZENNO - FUNKCJONALNEJ 
„NOWEGO CENTRUM BIEDRUSKA” 
 
Inwestor  

Gmina Suchy Las, 62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 13. 
JAKŚ-BUD Sp. z o.o. S.k., 61-584 Poznań, ul. Topolowa 5 
SARP Oddział w Poznaniu jest współorganizatorem konkursu 
Osobą upoważnioną przez Inwestorów do kontaktów z uczestnikami konkursu 
jest: 
Sekretarz konkursu: arch. Przemysław Woźny, tel.+48 601472461  
z siedzibą w SARP, Stary Rynek 56, 61-772 Poznań, tel./fax. +48 61 8520020, 
email: poznan@sarp.org.pl   

Przedmiot, cel i charakter konkursu 

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji przestrzenno - 
funkcjonalnej „Nowego Centrum Biedruska”. Szczegółowy opis przedmiotu 
konkursu zawarty jest w Rozdziale II niniejszego regulaminu. 
Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania urbanistycznego, 
architektonicznego i funkcjonalnego a w szczególności obudowy placu 
centralnego. Nagrodzona koncepcja będzie postawą do wykonania projektów 
budowlanych dla obszaru „A” i otrzymania pozwolenia na budowę. 
Konkurs jest konkursem ogólnopolskim, otwartym, jednoetapowym. Konkurs 
zostanie unieważniony w przypadku, gdy nie zostanie złożony żaden wniosek 
o dopuszczenie do udziału w konkursie lub nie wpłynie żadna praca 
konkursowa. 

Dokumenty i oświadczenia jakie mają dostarczyć uczestnicy konkursu 

Dokumenty i oświadczenia: 
a) wypełniony wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie (załącznik nr 

1), 
b) zaświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych w 

specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń oraz 
aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Izby Architektów RP 

c) oświadczenie uczestnika konkursu o związaniu regulaminem konkursu 
(załącznik nr 2), 

d) oświadczenie o prawach autorskich i zezwoleniu na korzystanie z utworu 
(załącznik nr 3). 

Miejsce i termin otrzymania materiałów konkursowych 

Komplet materiałów konkursowych będzie dostępny od 10.08.2011 r. (środa) 
w siedzibie SARP, Oddział Poznań, Stary Rynek 56, 61-772 Poznań - 
(sekretariat). Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, piątek w godzinach 
od 9.00 do 15.00; wtorek, czwartek w godzinach od 15.00 do 20.00. 
Koszt kompletu materiałów wynosi 100,00 zł netto. 
Komplet materiałów konkursowych będzie można również otrzymać pocztą, za 
zaliczeniem pocztowym od dnia ogłoszenia konkursu. Przekazywany będzie 
uczestnikowi konkursu w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia na pisemny 
wniosek o jego przekazanie. 



Skład Sądu konkursowego 

Sąd konkursowy został powołany w  następującym składzie: 

Przewodniczący:    Eryk Sieiński -          SARP Poznań 
Sędzia referent:  Michał Kapturczak -         SARP Poznań 
Członkowie:   Małgorzata Ratajczak - Urząd Gminy Suchy Las 

Alicja Czaban -          ZOIU Poznań 
Ryszard Jakś -   JAKŚ-BUD sp. z o.o. s.k. 
Tomasz Szklarski -       JAKŚ-BUD sp. z o.o. s.k. 

Sekretarz konkursu:  Przemysław Woźny -         SARP Poznań 

Wysokość nagród 

Inwestor ustalił 3 nagrody pieniężne dla najlepszych prac wyłonionych w  
konkursie w wysokości: 

● I nagroda  12 000 zł 
● II nagroda   8 000 zł 
● III nagroda  5 000 zł 

 

TERMINARZ KONKURSU 

OGŁOSZENIE KONKURSU      08.08.2011 R. 
TERMIN SKŁADANIA PYTAŃ DO REGULAMINU   05.09.2011 R. 
TERMIN ODPOWIEDZI NA PYTANIA     09.09.2011 R. 
SKŁADANIE WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 15.09.2011 R. 
OGŁOSZENIE O DOPUSZCZENIU DO KONKURSU   21.09.2011 R. 
SKŁADANIE PRAC KONKURSOWYCH    01.12.2011 R. 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW I DYSKUSJA POKONKURSOWA  22.12.2011 R. 
WYSTAWA PRAC KONKURSOWYCH                      22.12.2011 R. - 12.01.2012 R. 

 


