
PATRONI HONOROWI:

13. EDYCJA

Zapraszamy do udziału w 13. edycji Nagród 
dla najlepiej przygotowanych i zrealizowa-
nych inwestycji w sektorze publicznym.

Niezależne grono ekspertów wyłania 
i nagradza przedsięwzięcia, które odegrały 
znaczącą rolę w poprawie jakości życia 
nas wszystkich. Nagrodę mogą otrzymać 
więc zarówno duże inwestycje o znaczeniu 
ogólnopolskim, jak i mniejsze, ale istotne 
lokalnie. Na Państwa zgłoszenia czekamy 
do 31 sierpnia. Zapraszamy serdecznie  
i życzymy powodzenia! 

Więcej informacji:
nagroda.przetargipubliczne.pl

W tym roku o nagrodę mogą się ubiegać instytucje 
publiczne i firmy, które w okresie od 1 stycznia 
2020 r. do 31 lipca 2021 r. zakończyły realizację 
zamówienia publicznego. Statuetki wręczone 
zostaną w czterech kategoriach:

I. Ochrona środowiska i gospodarka wodna

II. Infrastruktura drogowo-komunikacyjna

III. Obiekty użyteczności publicznej 

IV. Rewitalizacja przestrzeni publicznej  
i ochrona zabytków

Zgłoszenie do Nagrody  
i jej otrzymanie jest bezpłatne.

Formularz zgłoszeniowy 
dostępny na następnej stronie.



ZGŁOSZENIE 
KANDYDATA DO NAGRODY

nazwa instytucji/�rmy

adres

imię i nazwisko osoby kontaktowej

tel.              e-mail

Grupa:

 zamawiający  wykonawca

Zrealizowane zadanie:

Kategoria:

  Ochrona środowiska i gospodarka wodna

 Infrastruktura drogowo-komunikacyjna

 Obiekty użyteczności publicznej

 Rewitalizacja przestrzeni publicznej i ochrona zabytków

DANE ZGŁASZAJĄCEGO, JEŚLI JEST 
TO OSOBA LUB PODMIOT TRZECI

nazwa instytucji/�rmy lub imię i nazwisko

tel.              e-mail

Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie 
wymaganych danych uniemożliwi realizację zgłoszenia. Informujemy, że Państwa 
dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingu produktów i usług własnych 
Presscom Sp. z o.o. 
Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą 
we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane 
podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. W szczególności mają 
Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych, 
a także żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych 
oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych 
osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli 
informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.

data, podpis

O Nagrodę mogą ubiegać się jednostki administracji 
publicznej oraz  przedsiębiorstwa, które w okresie 
od 1.01.2020 r. do 31.07.2021 r. zakończyły realizację zadania 
będącego zamówieniem publicznym.

Kandydat może zostać zgłoszony:
 przez samego siebie,
 przez �rmę, instytucję lub osobę prywatną.

Ubieganie się o Nagrodę i jej otrzymanie jest bezpłatne, 
a przesłanie zgłoszenia stanowi pierwszy etap procesu 
przyznawania Nagród. W trakcie drugiego etapu 
kandydaci zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety,
na podstawie której Kapituła Nagrody dokona wyboru 
najlepszych zamawiających i wykonawców
w poszczególnych kategoriach. 

Opisy kategorii i regulamin znajdują się na stronie 
nagroda.przetargipubliczne.pl.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 
31 sierpnia 2021 r.

Zgłoszenia można przesyłać:
 e-mailem: nagroda@przetargipubliczne.pl
 faksem: 71 797 28 16
 pocztą: Redakcja „Przetargów Publicznych”
 ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław 
 z dopiskiem na kopercie 
 „Kryształy Przetargów Publicznych 2021”

nagroda.przetargipubliczne.pl


