DOKUMENTACJA KONKURSOWA
KONKURS ofert
na wykorzystanie bezpłatne w terminie od 1.09.2016 do 29.09.2016
powierzchni wystawienniczej
w Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie, ul. Podgórna 15/16
1) Opis powierzchni przeznaczonej do udostępnienia
Sala pod Piramidą - I piętro budynku A, powierzchnia: 450 m2.
2) Kryteria oceny ofert
Przy dokonywaniu wyboru oferty komisja konkursowa kierować się będzie
następującymi kryteriami.
a. Preferowane będą oferty o charakterze naukowym lub kulturalnym.
b. Oceniana będzie niepowtarzalność i atrakcyjność oferty dla
szerokiego grona odbiorców.
c. Ekspozycja nie powinna zakłócać normalnego funkcjonowania
biblioteki, być uciążliwa dla czytelników (np. generować hałas,
stwarzać zagrożenie pożarowe).
d. Ekspozycja nie może mieć charakteru komercyjnego i zawierać
treści obraźliwych.
3) Warunki uczestnictwa w konkursie
a. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej oferty
w zamkniętej kopercie formatu A4.
b. Ofertę
można
składać
w
Książnicy
Pomorskiej
im. Stanisława Staszica w Szczecinie, ul. Podgórna 15/16.
c. Warunki dopuszczenia oferty do konkursu są zawarte
w „Regulaminie konkursu”, załącznik nr 1 do dokumentacji
konkursowej.
d. Termin składania ofert upływa w dniu 30.12.2015 roku o godz. 12 00.
Oferent może wycofać ofertę przed upływem końcowego terminu
składania ofert.
e. Oferent ma prawo do zmiany swojej oferty przed upływem
końcowego terminu składania ofert jedynie w przypadku wycofania
poprzednio złożonej oferty.
f. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
g. Użyczający zastrzega sobie prawo wycofania powierzchni
wystawionej do konkursu oraz unieważnienia konkursu w całości
lub w części bez podania przyczyn
h. Zakres i tryb prac komisji konkursowej określa załącznik nr 2 do
dokumentacji konkursowej.

załącznik nr 1

REGULAMIN KONKURSU
§1
Organizator
Konkurs jest organizowany przez Dyrektora Książnicy Pomorskiej im. Stanisława
Staszica w Szczecinie. Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Użyczającego, tj.
w Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie, ul. Podgórna 15/16.

§2
Ogłoszenie Konkursu
Ogłoszenie o Konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Książnicy Pomorskiej:
www.ksiaznica.szczecin.pl.

§3
Terminy konkursu
1. Oferty można składać w siedzibie Użyczającego, tj. w Książnicy Pomorskiej
im. Stanisława Staszica w Szczecinie, ul. Podgórna 15/16 w terminie do dnia
30.12.2015 do godz. 1100. Decyduje data wpływu do sekretariatu Książnicy
Pomorskiej.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.12.2015 o godz. 1200.

§4
Warunki uczestnictwa w konkursie
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
1. złożenie oferty w zaklejonej i podpisanej kopercie,
2. na kopercie należy umieścić napis: „Konkurs na użyczenie powierzchni w
Książnicy Pomorskiej” oraz nazwę Oferenta.

§5
Oferta
Oferta powinna zawierać:
1. tytuł i opis projektu zagospodarowania oferowanej przestrzeni wystawienniczej,
2. imię i nazwisko oraz adres Oferenta, albo nazwę firmy oraz jej siedzibę
(jeżeli Oferentem jest osoba prawna), adres do korespondencji, telefon
kontaktowy,
3. datę sporządzenia oferty,
4. podpis i/ lub pieczątkę Oferenta.

§6
Ważność konkursu
Konkurs może odbyć się, chociażby wpłynęła jedna oferta spełniająca wymogi
i warunki konkursu.

§7
Komunikaty
Komunikat o zamknięciu prac komisji konkursowej i wyniku konkursu zostanie
opublikowany na stronie www.ksiaznica.szczecin.pl w zakładce komunikaty
w terminie do 15 dni roboczych od daty otwarcia ofert.

§8
Umowa
Oferent, który wygrał konkurs ofert, zawiera z Dyrektorem Książnicy Pomorskiej umowę.

§9
Prawa organizatora
Dyrektor Książnicy Pomorskiej zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
w całości lub w części bez podania przyczyn.

załącznik nr 2

ZAKRES I TRYB PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ
§1
Dyrektor Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie powołuje
komisję konkursową w składzie co najmniej 3-osobowym, tj. w osobie
przewodniczącego i 2 członków komisji konkursowej.
§2
Do zakresu działania komisji konkursowej należy przeprowadzenie konkursu na
użyczenie powierzchni wystawienniczej na okres: od 1.09.2016 do 29.09.2016.
§3
Konkurs jest ważny, jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca wymogi
i warunki określone w Regulaminie Konkursu.
§4
Komisja konkursowa wykonuje czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem postępowania konkursowego, dla którego została powołana.
Pracą komisji kieruje jej przewodniczący.
§5
Komisja konkursowa dokonuje wyboru oferty, która spełnia w najwyższym
stopniu kryteria oceny ofert.
§6
Z przebiegu posiedzenia komisji sporządza się protokół podpisany przez
przewodniczącego i pozostałych członków komisji. Do protokołu dołącza się
dokumentację wniesioną przez Oferentów.
§7
Przewodniczący wyłącza z posiedzenia komisji członka komisji, pozostającego
z którymkolwiek z Oferentów w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który
może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności komisji.
§8
Konkurs uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. Komunikat
o zamknięciu konkursu podaje się do wiadomości publicznej poprzez komunikat
na stronie www.ksiaznica.szczecin.pl.
§9
O wyborze oferty zawiadamia się Oferenta na piśmie.
§ 10
W przypadku rezygnacji z wybranego Oferenta lub niepodpisania z innych
przyczyn umowy użyczenia z Oferentem, który wygrał konkurs, Komisja
konkursowa ma możliwość wyboru oferty, która jako druga w kolejności
otrzymała najwyższą ilość punktów w konkursie (załącznik nr 1).

