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Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych do 

Organizatora Konkursu wpłynęły pytania: 

 

1. W paragrafie dwunastym (12) regulaminu, w punkcie trzecim (3) wskazują Państwo, że wypłata nagrody 

nastąpi dopiero po podpisaniu odpowiedniej umowy. Z kolei we wspomnianej umowie zastrzegają Państwo, 

że laureat jest zobligowany do opracowania księgi znaku, która zawierałaby wybrane elementy. 

Reasumując, wynika z powyższego, że w przeciwieństwie do logo, księga znaku nie jest przedmiotem 

konkursu, lecz umowy, a więc podlega prawom rynkowym. Wzbudziło to we mnie wątpliwość. Wykonana 

przeze mnie nawet bardzo poprawnie księga znaku może po prostu nie zadowolić Państwa gustów. 

Poprawność graficzna bowiem nie ma wiele wspólnego z estetyką, a tylu ilu ludzi, tyle gustów. Ową księgę 

znaku zatem mogłabym wykonywać niemalże w nieskończoność, a i tak w pewnym momencie mogą 

Państwo uznać, że nie podoba się mój projekt i mi nie zapłacić. Proszę o opinię w tej kwestii. 

Odp. Księga Znaku ma ułatwić Organizatorowi Konkursu wykorzystanie Znaku Graficznego-Loga na 

różnych polach eksploatacji, czyli ma za zadanie z pracy estetycznej (Znak Graficzny-Logo) uczynić 

formę użytkową. 

Zamiarem ogłoszenia i przeprowadzenia Konkursu jest jego zakończenie pozytywnym efektem, to znaczy 

wyborem najlepszego zdaniem Jury projektu Znaku Graficznego-Logo oraz doprowadzeniem do 

używania tego Znaku.  

 

 

 

2. W paragrafie czwartym (4) opisanej umowy, w punkcie drugim (2) stawiają natomiast Państwo warunek 

wypłaty należnej nagrody dopiero gdy otrzymają „prawidłowo wystawioną fakturę, lub rachunek”. O ile mi 

wiadomo tego typu zaświadczenie transakcji może wystawić jedynie osoba posiadająca odpowiedni statut 

prawny. Jeżeli ja nie prowadzę własnej działalności gospodarczej, a np. pracuję w agencji reklamy nie mam 

możliwości wystawienia rachunku, a tym bardziej faktury. Umowa o dzieło nie wchodzi w grę, ponieważ 

kolidowałaby mi z moimi planami zawodowymi. 

Odp. Każda wyplata wynagrodzenia wynikająca z umowy zawartej między stronami musi być 

poświadczona wystawionymi wcześniej rachunkiem lub fakturą. Rachunek wystawia osoba fizyczna, 

fakturę natomiast osoba prowadząca działalność gospodarczą. Organizator Konkursu nie ponosi 

odpowiedzialności za stosunki służbowe Uczestnika Konkursu. Proszę także pamiętać, iż Konkurs ma 

charakter dobrowolny, a uczestnictwo w Konkursie zgodnie z §5 pkt. 2 Regulaminu Konkursu jest 

równoznaczne z akceptacją warunków Konkursu. 

 

 

 

 

 

 

mailto:ZNiO@oss.wroc.pl


  

 

3. Chciałbym dowiedzieć się kilku rzeczy na temat wspomnianego muzeum: 

- czym się zajmuje ten oddział? – Odp. Odpowiedź na pytanie zawarta jest w §3 pkt. 5 Regulaminu 

Konkursu. 
- z czym chce być kojarzony? – Odp. Odpowiedź na pytanie zawarta jest w §3 pkt. 5 Regulaminu 

Konkursu. 
- co ludzie mogą znaleźć w tym muzeum? – Odp. Obiekty związane z szeroko pojętą ideą romantyzmu, a 

przede wszystkim odnoszące się do Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. 
- jaka jest kolorystyka muzeum (wnętrze)? – siedzibą Muzeum Pana Tadeusza jest zabytkowa kamienica 

Pod Złotym Słońcem znajdująca się na wrocławskim Rynku. W związku z charakterem budynku jego 

wnętrza nie posiadają ujednoliconej kolorystyki. Obecnie w budynku jest prezentowana wystawa czynna 

od wtorku do niedzieli w godz. od 10.00 do 18.00. 
 

 

 

 

 

Sekretarz Sądu Konkursowego 

           (-) dr Paweł Pluta 

 

 

 

 
 


