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Unia Europejska
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://

simap.europa.eu

Ogłoszenie o wynikach konkursu
Niniejsze ogłoszenie objęte jest przepisami:

dyrektywy 2004/18/WE  
dyrektywy 2004/17/WE (zamówienia sektorowe)  

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Zakład Narodowy im. Ossolińskich Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Szewska 37
Miejscowość:  Wrocław Kod pocztowy:  50-139 Państwo:  Polska (PL)
Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +49 713444471
Osoba do kontaktów:  Magdalena Dworzyńska
E-mail:  magdalena.dworzynska@znio.pl +49 713448561

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
www.oss.wroc.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
 Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
 Agencja/urząd krajowy lub federalny
 Organ władzy regionalnej lub lokalnej
 Agencja/urząd regionalny lub lokalny
 Podmiot prawa publicznego
 Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
 Inna: (proszę określić)

Fundacja

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
(w przypadku ogłoszenia publikowanego

przez instytucję zamawiającą)
(w przypadku ogłoszenia publikowanego

przez podmiot zamawiający)
Ogólne usługi publiczne
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne

Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii
cieplnej

Sektor elektroenergetyczny
Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw

stałych
Sektor wodny
Usługi pocztowe

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inny: (proszę określić)
Fundacja

Usługi kolejowe
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy

lub autobusowy
Działalność dotycząca portów wodnych
Działalność dotycząca portów lotniczych
Inny: _____

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających

Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów
zamawiających:
 tak   nie
więcej informacji o tych instytucjach/podmiotach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II: Przedmiot konkursu/opis projektu

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana konkursowi/ projektowi przez instytucję zamawiającą/ podmiot zamawiający:
Konkurs na koncepcję ekspozycji stałej Muzeum Pana Tadeusza w Kamienicy Pod Złotym Słońcem

II.1.2) Krótki opis:
Przedmiotem konkursu jest koncepcja ekspozycji stałej Muzeum Pana Tadeusza w Kamienicy Pod Złotym
Słońcem

II.1.3)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 92312000  
Dodatkowe przedmioty 79932000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Informacje administracyjne

IV.1.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający
DZP-2621-11/2011

IV.1.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: 
 tak   nie
(jeżeli tak, proszę zaznaczyć właściwe pola)
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2011/S 195-318091  z dnia:  11/10/2011  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja V: Wyniki konkursu

V.1)Przyznanie i nagrody
Nr:  1 Nazwa:  Nagroda - zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki

V.1.1) Liczba uczestników:
8

V.1.2) Liczba uczestników z zagranicy:
1

V.1.3) Nazwy i adresy zwycięzców konkursu
Oficjalna nazwa:  Agnieszka Sowa - Szenk
Adres pocztowy: Bzowa 69
Miejscowość:  Wrocław Kod pocztowy:  53-226 Państwo:  Polska (PL)
Tel.: _____
E-mail: _____
Adres internetowy:  (URL) _____

V.1.4) Wartość nagród(proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Wartość bez VAT:  40000.00  Waluta:  PLN

--------------------  (Wykorzystać sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne)  --------------------
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Sekcja V: Wyniki konkursu

V.1)Przyznanie i nagrody
Nr:  2 Nazwa:  Nagroda II

V.1.1) Liczba uczestników:
8

V.1.2) Liczba uczestników z zagranicy:
1

V.1.3) Nazwy i adresy zwycięzców konkursu
Oficjalna nazwa:  Migliore & Servetto Architetti Associati
Adres pocztowy: Viale Col Di Lana 8
Miejscowość:  Milano Kod pocztowy:  20136 Państwo:  Włochy (IT)
Tel.: _____
E-mail: _____
Adres internetowy:  (URL) _____

V.1.4) Wartość nagród(proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Wartość bez VAT:  20000.00  Waluta:  PLN

--------------------  (Wykorzystać sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne)  --------------------
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Sekcja V: Wyniki konkursu

V.1)Przyznanie i nagrody
Nr:  3 Nazwa:  Wyróżnienie

V.1.1) Liczba uczestników:
8

V.1.2) Liczba uczestników z zagranicy:
1

V.1.3) Nazwy i adresy zwycięzców konkursu
Oficjalna nazwa:  Anna Poplawska - Shoq Studio
Pracownia (Re)Architektury
Adres pocztowy: Chodowieckiego 24
Miejscowość:  Kraków Kod pocztowy:  30-065 Państwo:  Polska (PL)
Tel.: _____
E-mail: _____
Adres internetowy:  (URL) _____

V.1.4) Wartość nagród(proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Wartość bez VAT:  10000.00  Waluta:  PLN

--------------------  (Wykorzystać sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne)  --------------------
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej   tak   nie
(jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):
_____

VI.2) Informacje dodatkowe:(jeżeli dotyczy)

Konkurs na koncepcję ekspozycji stałej Muzeum Pana Tadeusza w Kamienicy pod Złotym Słońcem.
Ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane 11 października 2011 r., w Dzienniku Oficjalnych Publikacji Unii
Europejskiej, ogłoszenie nr 2011/S 195-318091, oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego
www.oss.wroc.pl.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upłynął 28 października 2011 o godz. 15:00.
Do dnia 28 października 2011 wpłynęło 8 wniosków, w tym jeden z zagranicy. Wszystkie wnioski zostały złożone
w terminie. Do kolejnego etapu zakwalifikowano 7 uczestników konkursu.
Termin złożenia prac konkursowych upłynął 31 stycznia 2012 r. o godz. 17.00.
Prace konkursowe złożyło 4 uczestników konkursu. Wszystkie prace zostały złożone w terminie.
Wyniki konkursu podano do publicznej wiadomości dnia 24 lutego 2012 o godz. 14 w kamienicy pod Złotym
Słońcem, Rynek 6, Wrocław.

VI.3) Procedury odwoławcze 

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 
Oficjalna nazwa   Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy 
Postępu 17 A
Miejscowość  Warszawa Kod pocztowy  02-676
Państwo  Polska (PL) Tel.  +48 224587701
E-mail  _____ Faks  +48 224587700
Adres internetowy URL  www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne   (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa  _____
Adres pocztowy 
_____
Miejscowość  _____ Kod pocztowy  _____
Państwo  _____ Tel.  _____
E-mail  _____ Faks  _____
Adres internetowy  URL  _____

VI.3.2) Składanie odwołań  (proszę wypełnić pkt VI.3.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.3.3)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań
art. 182 ustawy Pzp
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VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 
Oficjalna nazwa   Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy 
Postępu 17 A
Miejscowość  Warszawa Kod pocztowy02-676
Państwo  Polska (PL) Tel.  +48 224587701
E-mail  _____ Faks  +48 224587700
Adres internetowy  URL  http://www.uzp.gov.pl

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/03/2012  (dd/mm/rrrr) - ID:2012-038710
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I.0) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca:
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

 
--------------------  (Wykorzystać sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne)  --------------------
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