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W związku z wpłynięciem pytań dotyczących Regulaminu konkursu na:  
 

opracowanie pisemnej koncepcji i wizualizacji czasowych wystaw świetlno-muzycznych 

zwanych łącznie „Królewski Ogród Światła” na terenie tarasu górnego, tarasu dolnego, 

ogrodu północnego, przedpola i ogrodu różanego przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w 

Wilanowie  

 

udziela się następujących odpowiedzi: 

Pytanie nr 1:  

Jak podać referencje bez wskazywania wykonawcy projektu? Np. firma xyz , powołując się 

na referencje np MUZ WILANOW jednocześnie się "ujawnia"? 

Odpowiedź: 

W pkt. 6.2. i 8.2. regulaminu wskazano, że referencje winny zawierać inf. o podmiocie na rzecz którego 

zostały  zrealizowane  projekty na podstawie koncepcji/realizacje na podstawie projektów. 

Pytanie nr 2: 

Po podpisaniu pracy konkursowej praca konkursowa przestaje być anonimowa i 

pozwalająca zidentyfikować jej autora.  

jak podpisać wydruki? 

Odpowiedź: 

W pkt. 8  Regulaminu opisano jak praca konkursowa ma być złożona i przygotowana.  

Zamknięte opieczętowane lub podpisane opakowanie zawierające pracę konkursową i 

dokumenty o których mowa powyżej , zawierające liczbę rozpoznawczą lub kilka liczb 

rozpoznawczych oraz napis „Liczba rozpoznawcza. Nie otwierać przed rozstrzygnięciem 

konkursu”. Liczba rozpoznawcza jest to dowolna liczba sześciocyfrowa xxxxxx (gdzie x jest 

dowolną cyfrą arabską) przyszłej pracy konkursowej. Dla każdej przyszłej pracy konkursowej 
powinna być podana odrębna liczba rozpoznawcza. 

8.7. Praca konkursowa wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania uczestnika konkursu. 



 
8.8. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca pracę konkursową działa na podstawie pełnomocnictwa, 

to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania 

pracy konkursowej . Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do pracy konkursowej i musi być 

złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

8.10. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony pracy konkursowej wraz z załącznikami były 

kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez 

uczestnika konkursu. W treści pracy konkursowej winna być umieszczona informacja o 

załącznikach. 

8.11. Każda poprawka lub zmiana w tekście pracy konkursowej , a w szczególności każde 

przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem etc. powinno 

być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące pracę konkursową i opatrzone datą jego 

dokonania. 

 

Pytanie nr 3:  

W Kryteriach  oceny prac jest punktacja  za podanie kosztu wykonania wystaw na podstawi 

koncepcji.   

Gdzie taki koszt podać? Czy w rozbiciu na wystawy czy jako sumę łączną? 

Odpowiedź: 

Należy podać Koszt netto wykonania wystaw (wszystkich wystaw) na podstawie koncepcji. 

 

 

Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt. 6.2 lit. a) Regulaminu, który zyskuje następujące 

brzmienie: 

Wykaz projektów realizowanych na podstawie własnej koncepcji, wraz z podaniem wartości tych 

realizacji, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te realizacje zostały wykonane oraz 

wykazem referencji. 

 
 
 
 


