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EŁCKIE CENTRUM KULTURY ZAPRASZA DO UDZIAŁU W   KONKURSIE  NA  

OPRACOWANIE  KONCEPCJI  ARANśACJI  KAWIARNI Z ZAPLECZEM 
W EŁCKIM CENTRUM KULTURY  

 
 
Ełckie Centrum Kultury ogłasza konkurs na opracowanie  koncepcji  aranŜacji  kawiarni z 
zapleczem w Ełckim Centrum Kultury  
 
Przedmiot Konkursu został zakwalifikowany według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
71200000-0, 71230000-9. 
 
Prace złoŜone w konkursie powinny odpowiadać wymogom regulaminu konkursu. 

 
 

I.  HARMONOGRAM KONKURSU   
   

1. Ogłoszenie Konkursu. 26.07.2019 

2. Termin składania pytań dotyczących Regulaminu Konkursu. 02.08.2019 

3. Termin udzielania odpowiedzi na pytania dot. Regulaminu 07.08.2019 

4. Termin składania/nadsyłania prac konkursowych           
wraz z dokumentami. 26.08.2019 

5. Ogłoszenie wyników Konkursu. 02.09.2019 

 
II.  OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU  

1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji aranŜacji sali konsumpcyjnej 
oraz zaplecza kuchennego kawiarni Ełckiego Centrum Kultury , będącej podstawą do 
realizacji kompleksowego remontu pomieszczeń oraz zamówienia/zamówień na dostawę 
wyposaŜenia ww. pomieszczeń. 
2. Koncepcja musi uwzględniać: charakter miejsca realizacji, tj. Ełckiego Centrum 
Kultury. ECK mieści się w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 47, który został 
wybudowany w latach sześćdziesiątych XX wieku. Budynek był później wielokrotnie 
modernizowany. Zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej, celem zapoznania się z 
elementami budynku oraz jego funkcjonalnością. 
3. SPOSÓB UśYTKOWANIA LOKALU:  
a) KAWIARNIA KINOWA 

 
- Przestrzeń do spotkań Dyskusyjnego Klubu Filmowego. 
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- Przestrzeń do spotkań z twórcami, zaproszonymi gośćmi.  
- MoŜliwość projekcji filmu z odtwarzacza BR, komputera. 
- MoŜliwość wyświetlenia prezentacji. 
- Odpowiednie nagłośnienie pomieszczenia. 
- Wystrój wnętrz nawiązujący do tematyki filmowej. 
- Sala powinna łączyć funkcję uŜytkową kawiarni z moŜliwością szybkiego przearanŜowania 
przestrzeni na potrzeby spotkań, dyskusji i koncertów. 
b) ZAPLECZE KUCHENNE - powinno w sposób ergonomiczny zagospodarowywać 
przestrzeń i być wyposaŜone we wszystkie urządzenia, które są wymagane przez 
obowiązujące przepisy  (sanitarne, p.poŜ i inne). 
c) CZĘŚĆ SOCJALNA - powinno w sposób ergonomiczny wykorzystywać przestrzeń i 
uwzględniać wymogi sanitarne, które musi wypełniać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

Koncepcja powinna zawierać propozycję wykończenia ścian, podłóg i sufitów oraz 
zastosowanie oświetlenia. Dopuszczona jest zmiana usytuowania ścianek działowych. 
NaleŜy przewidzieć wymianę istniejących okien. 
 
Wszelkich informacji udziela Sekretarz Konkursu, Waldemar Pieńkowski, 
tel: 87 621 80 08 mail: waldemar.pienkowski@eck.elk.pl.  
 
 

 


