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Warszawa,     września 2021 r.

ZMIANA NR 2 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

Zgodnie z treścią Rozdziału I ust. 2 pkt 2.10 Regulaminu dwuetapowego konkursu 
realizacyjnego na projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego o powierzchni 
zabudowy do 70 metrów kwadratowych, zwanego dalej „Regulaminem” oraz 
na podstawie art. 342 ustawy1, Organizator wprowadza następujące zmiany w treści 
tego Regulaminu:

 w Rozdziale I ust. 4 pkt 4.3 otrzymuje brzmienie:

4.3.

Ostateczny termin składania poprzez Platformę komunikacji 
elektronicznej wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie 
oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów 
na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora.

do dnia
13.10.2021 r. 

 w Rozdziale I ust. 4 pkt 4.4 otrzymuje brzmienie:

4.4.

Ostateczny termin poinformowania Uczestników konkursu 
o dopuszczeniu do udziału w Konkursie oraz zaproszenie do składania 
opracowań studialnych Etapu I lub powiadomienie o niedopuszczeniu 
do udziału w Konkursie.

do dnia
22.10.2021 r. 

 w Rozdziale I ust. 4 pkt 4.5 otrzymuje brzmienie:

4.5.
Ostateczny termin składania poprzez Platformę komunikacji 
elektronicznej wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu 
dotyczących przygotowania i składania Opracowań studialnych.

do dnia
29.10.2021 r. 

 w Rozdziale I ust. 4 pkt 4.6 otrzymuje brzmienie:

4.6. Ostateczny termin składania Opracowań studialnych.
do dnia 

08.11.2021 r.

1 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).
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 w Rozdziale I ust. 4 pkt 4.7 otrzymuje brzmienie:

4.7.
Ostateczny termin powiadomienia poprzez Platformę komunikacji 
elektronicznej Uczestników konkursu o kwalifikacji do Etapu II Konkursu 
oraz zaproszenia tych Uczestników do składania Prac konkursowych.

do dnia 
24.11.2021 r.

 w Rozdziale I ust. 4 pkt 4.8 otrzymuje brzmienie:

4.8.
Ostateczny termin składania poprzez Platformę komunikacji 
elektronicznej wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu 
dotyczących przygotowania i składania Prac konkursowych.

do dnia 
03.12.2021 r.

 w Rozdziale I ust. 4 pkt 4.9 otrzymuje brzmienie:

4.9. Ostateczny termin składania Prac konkursowych.
do dnia 

22.12.2021 r.

 w Rozdziale I ust. 4 pkt 4.10 otrzymuje brzmienie:

4.10.
Ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej konkursu 
oraz zawiadomienie poprzez Platformę komunikacji elektronicznej 
Uczestników konkursu o wynikach rozstrzygnięcia konkursu.

do dnia 
24.01.2022 r.

                                                                         

Z poważaniem

                                                                                                         p.o. Głównego Inspektora
                                                                                                             Nadzoru Budowlanego

                                                                                                                 Dorota Cabańska
                                                                                          
                                                                                                 (dokument podpisany elektronicznie)

Załącznik: 
Regulamin konkursu zawierający wprowadzone zmiany.
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