
ZARZĄDZENIE  NR 143/2020 

Prezydenta Miasta Ciechanów 

z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

w sprawie powołania Sądu konkursowego do przeprowadzenia konkursu 

na opracowanie koncepcji architektonicznej dla zadania p.n.: 

„KONCEPCJA  ARCHITEKTONICZNA KOLUMBARIUM NA 

CMENTARZU KOMUNALNYM W CIECHANOWIE” 

 

Na podstawie art. 30 ust.1, art. 33 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Powołuję Sąd konkursowy w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na 

opracowanie koncepcji architektonicznej dla zadania p.n.: „KONCEPCJA  

ARCHITEKTONICZNA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM W 

CIECHANOWIE”, 

w następującym składzie: 

1) mgr inż. arch. Stanisław Korpanty - Przewodniczący Sądu konkursowego, 

2) mgr inż. Ewa Amenda - Sekretarz Sądu konkursowego, 

3) mgr inż. arch. Katarzyna Gregorczuk - sędzia, 

4) mgr inż. Marek Korpanty - sędzia, 

5) mgr inż. arch. Jacek Jaśkowiec – sędzia, 

6) mgr inż. Mirosław Szymańczyk – sędzia. 

 

§ 2 

Sekretarz Sądu konkursowego zapewnia anonimowość składanych prac konkursowych. 

§ 3 

Zasady i tryb działania Sądu określa regulamin, stanowiący załącznik do niniejszego 

zarządzenia. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Z up. Prezydenta Miasta Ciechanów 

/ - / Iwona Kowalczuk 



 

Załącznik do 

Zarządzenia nr 143/2020 

Prezydenta Miasta Ciechanów 

z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

 

Regulamin pracy Sądu konkursowego  

do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na opracowanie koncepcji 

architektonicznej dla zadania p.n.: „KONCEPCJA  ARCHITEKTONICZNA 

KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM W CIECHANOWIE” 

 

§1. 

1. Sąd konkursowy zwany dalej „Sądem”, obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez 

udziału Uczestników konkursu. 

2. Prezydent  powołując Sąd, wskazuje jego przewodniczącego, który kieruje pracami Sądu. 

3. Sąd konkursowy liczy 6 osób.  

4. Prace Sądu mogą być prowadzone jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 3 jego  

członków w tym Przewodniczący Sądu. 

5. Udział w pracach Sądu jest nieodpłatny. 

6. Sąd rozpatruje wnioski o dopuszczenie oraz prace konkursowe w ciągu 3 dni roboczych 

licząc od terminu określonego na ich złożenie. 

§2. 

1. W I etapie Sąd dokonuje otwarcia prac konkursowych, które wpłynęły w terminie 

ustalonym w Regulaminie konkursu i dokonuje oceny formalnej. Wzór karty oceny 

formalnej stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu pracy Sądu. 

2. Nad zapewnieniem anonimowości prac czuwa Sekretarz Sądu. 

3. Praca, która nie będzie spełniała wymogów formalnych lub została złożona po upływie 

wyznaczonego terminu zostanie odrzucona. 

4. W przypadku wystąpienia w pracy konkursowej braków nie dyskwalifikujących lub 

niejasności, wzywa się uczestnika konkursu do uzupełnienia oferty lub złożenia 

wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie. Oferty nie uzupełnione w wyznaczonym 

przez Sąd terminie podlegają odrzuceniu.  

§3. 

1. W II etapie Sąd dokonuje oceny prac pod względem merytorycznym. Wzór karty oceny 

merytorycznej stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu pracy Sądu. 

2. Do oceny merytorycznej dopuszcza się wyłącznie oferty spełniające wymogi formalne. 

3. Sąd dokonuje oceny punktowej prac zgodnie z kryteriami i przypisaną im skalą 

zamieszczoną w ogłoszeniu konkursowym i regulaminie konkursu. 

4. Ostatecznej oceny prac Sąd dokonuje na podstawie wyliczenia sumy punktów 

przyznanych przez poszczególnych członków Sądu. 

 

 

 



§4. 

Z prac Sądu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i wszyscy członkowie 

Sądu. 

§5. 

Sąd przekazuje Prezydentowi Miasta Ciechanowa protokół z wynikami konkursu wraz z całą 

dokumentacją.   

§6. 

Informacje o wynikach rozstrzygnięcia konkursu zamieszcza się na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Ciechanów, www.bip.umciechanow.pl w zakładce w zakładce Informacje 

Urzędu / Ogłoszenia i inne informacje / Ogłoszenia wydziałów. 

 

§7. 

Sąd konkursowy ulega rozwiązaniu po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Ciechanowa 

nagrodzonych przez Sąd prac konkursowych oraz upublicznieniu wyników konkursu lub 

unieważnieniu konkursu.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bip.umciechanow.pl/


Załącznik nr 1 do 

Regulaminu pracy Sądu 

konkursowego 

KARTA OCENY FORMALNEJ 

Nazwa zadania: 

Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej dla 

zadania p.n.: „KONCEPCJA  ARCHITEKTONICZNA 

KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM W 

CIECHANOWIE” 

Numer oferty: 

  

    

 
Wymagania formalne: SPEŁNIA NIESPEŁNIA 

1    Oferta została złożona w terminie ustalonym w Regulaminie 

konkursu 

 
  

2 Oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego 

wzoru 

 
  

3 W złożonej ofercie przedstawiono opis rzeczowy zadania – 

zgodny z celem zadania oraz szacunek kosztów 

 
  

4 Określono miejsce realizacji zadania publicznego 
 

  

5 Oferta została opatrzona numerem identyfikacyjnym 
 

  

6 Do oferty załączone są właściwe załączniki 
 

  

Oferta jest dopuszczona do udziału w konkursie (wpisać TAK 

lub NIE) 

 
  

 

Podpis Przewodniczącego Komisji                                         Podpisy członków Komisji 
 

………………………………………………………..    ……………………………………………………….. 

 

………………………………………………………..  

 

……………………………………………………….. 

 

        ……………………………………………………….. 

 

……………………………………………………….. 

 

 



                                                                                                 Załącznik Nr 2 do Regulaminu 

 

                                                                                                  pracy Sądu konkursowego 

  

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ 

   

Nazwa zadania: 

Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej 

dla zadania p.n.: „KONCEPCJA  

ARCHITEKTONICZNA KOLUMBARIUM NA 

CMENTARZU KOMUNALNYM W CIECHANOWIE” 

Numer oferty: 

  

  Max. ilość punktów Ocena punktowa 

1 Walory architektoniczne oraz ich 

atrakcyjność użytkowa i estetyczna 
  

2 Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji 

zadania 
  

3 Proponowana jakość zastosowanych 

rozwiązań funkcjonalnych i ekonomicznych 
  

RAZEM   

 

Podpis Przewodniczącego Komisji                                        Podpisy członków Komisji 
 

 

………………………………………………………..    ……………………………………………………….. 

 

………………………………………………………..  

 

……………………………………………………….. 

 

        ………………………………………………………. 

 

……………………………………………………….. 


