
Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej pawilonu edukacyjnego wraz z 
zagospodarowaniem terenu, polaną rekreacyjną oraz obiektami towarzyszącymi na terenie 

Golędzinowa w Warszawie 

 

Strona 1 z 1 

 

Warszawa, dnia 19 stycznia 2015 r. 

 

Dot.: Kwalifikacji do udziału w Konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej 

pawilonu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, polaną rekreacyjną oraz 

obiektami towarzyszącymi na terenie Golędzinowa w Warszawie na podstawie 

wniosków dopuszczenie. 

 

Do dnia 22 grudnia 2014r. do godz. 16.00 zostało złożonych 83 wnioski o dopuszczenie do 

udziału w konkursie w tym 7 wniosków, których wysyłka została zgłoszonych przez 

Uczestników konkursu telefonicznie, zgodnie z zapisami punktu 8.6. Rozdział III Regulaminu 

konkursu. Wnioski zgłoszone telefonicznie wpłynęły w przeciągu 7 następnych dni. Po tym 

terminie nie wpłynęły żadne inne wnioski o dopuszczenie. 

Ze złożonych 83 wniosków o dopuszczenie: 

- 46 wniosków o dopuszczenie zawierało dokumenty i oświadczenia zgodne z wymogami 

Regulaminu konkursu. 

- 37 wniosków o dopuszczenie nie zawierało dokumentów i oświadczeń wymaganych 

Regulaminem konkursu, zawierało te dokumenty lub oświadczenia złożone błędnie lub 

wymagało wyjaśnienia treści zawartych we wniosku i załączonych dokumentach i 

oświadczeniach. 

W związku z powyższym, zgodnie z Regulaminem konkursu Rozdział III punkt  9.6.,  

37 Uczestników konkursu wezwanych zostało dnia 7 stycznia 2015r. do uzupełnienia lub 

wyjaśnienia wniosków o dopuszczenie. Termin na uzupełnienia i wyjaśnienia wniosków 

wyznaczony został na dzień 12 stycznia 2015r. do godz. 16.00. 

Po terminie na uzupełnienia i wyjaśnienia wniosków o dopuszczenie do konkursu w wyniku 

ich prawno-formalnej weryfikacji stwierdzono, co następuje 

- 12 Uczestników konkursu nie złożyło uzupełnień lub wyjaśnień do wniosku o dopuszczenie,  

- 21 Uczestników konkursu złożyło poprawnie uzupełnienia lub/i wyjaśnienia do wniosków o 

dopuszczenie, 

- 4 Uczestników konkursu złożyło niepoprawnie uzupełnienia lub/i wyjaśnienia do wniosków 

o dopuszczenie. 

W związku z powyższym do dalszego udziału w konkursie zostało zakwalifikowanych 67 

Uczestników konkursu, natomiast 16 Uczestników konkursu nie zostało dopuszczonych do 

dalszego udziału w konkursie. 
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