
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania terenów  

wokół Jeziora Durowskiego w Wągrowcu 

 

 

 

          ZAŁĄCZNIK NR A.1 
 

WNIOSEK 
O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

 
na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania 

terenów wokół Jeziora Durowskiego w Wągrowcu 
 
 

Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników) 
Konkursu (*) niniejszym składam (składamy) wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie. 

 

 

 ..............................................................................................................................................................................  
imię i nazwisko / nazwa Uczestnika (Uczestników) Konkursu 

 

 ..............................................................................................................................................................................  
adres (adresy) 

 

 ..............................................................................................................................................................................  
adres do korespondencji 

 

 ..............................................................................................................................................................................  
telefon, adres e-mail do korespondencji 

 

 ..............................................................................................................................................................................  
REGON (PESEL), NIP Uczestnika (Uczestników) Konkursu 

 

 

Do wniosku załączam / załączamy (*): 

Wymagane Regulaminem oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w 
Konkursie: 

- Załącznik nr A.2 – PEŁNOMOCNICTWO; (*) (**) 

- Załącznik nr A.3 – OŚWIADCZENIE  o spełnieniu warunków udziału oraz o braku podstaw do 

wykluczenia  

- Załącznik nr A.4 – OŚWIADCZENIE o zastrzeżeniu jawności informacji (*); 

- Załącznik nr A.5 – OŚWIADCZENIE o zobowiązaniu nt. oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów  (*); 

- Załącznik nr A.10 – ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY; 

-      pozostałe dokumenty - wymagane Regulaminem Konkursu  

       (rozdział III ust.2. pkt.2.4.; z uwzględnieniem pkt.2.5) (***)  
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1.  .......................................................................................................................................................................  

 

2.  .......................................................................................................................................................................  

 

3.  .......................................................................................................................................................................  

 

4.    . ......................................................................................................................................................................  

 

 

 

 ..............................................................................................................................................................................  
miejscowość, data, czytelny podpis Uczestnika (Uczestników) Konkursu / pełnomocnika działającego w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu 

 

 

 

 

 

UWAGA: 

W przypadku Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie należy podać dane wszystkich Uczestników 
Konkursu. 

(*) niepotrzebne skreślić 

(**) załączyć w przypadku ustanowienia pełnomocnika 

(***) Uczestnik może wskazać (w wyjątkowej sytuacji) na dostępność wymaganych dokumentów - o których mowa w Regulaminie 
Konkursu - Rozdział III ust.2 pkt.2.4. - w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 
bezpłatnych baz danych, wskazując adresy tych baz danych w treści niniejszego Załącznika. 



Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania terenów  

wokół Jeziora Durowskiego w Wągrowcu 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR A.2 
UWAGA: 

Załącznik nr A.2 należy załączyć w przypadku ustanowienia pełnomocnika. Dotyczy to Uczestnika 
samodzielnie biorącego udział w Konkursie, jak i  Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie.   

 

PEŁNOMOCNICTWO 
Jako Uczestnik Konkursu / Jako Uczestnicy Konkursu (*) biorący udział w Konkursie  

 

na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania  
terenów wokół Jeziora Durowskiego w Wągrowcu 

 

 

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

imię i nazwisko / nazwa Uczestnika (Uczestników) (**) i jego siedziba/ miejsce zamieszkania 

 ..............................................................................................................................................................................  

niniejszym ustanawiam / ustanawiamy (*) pełnomocnika: 

 

 ..............................................................................................................................................................................  
imię i nazwisko / nazwa pełnomocnika, adres 

 

umocowanego do występowania i zaciągania zobowiązań w imieniu Uczestnika Konkursu, w następującym 
zakresie: 

- podpisania i złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie wraz z załącznikami; 
-      składania pytań w sprawach formalnych i merytorycznych dotyczących Regulaminu Konkursu; 
- złożenia pracy konkursowej; 
- reprezentowania Uczestnika (Uczestników) Konkursu, składania i przyjmowania w imieniu Uczestnika 

(Uczestników) Konkursu wszelkich oświadczeń woli i wiedzy oraz dokonywania czynności przewidzianych 
przepisami prawa, składania wyjaśnień itp. 

-     odebrania nagrody 
- innych czynności: (*) ......................................................................................................................................  

wyszczególnić jakich 

  .......................................................................................................................................................................  
 

oraz do podpisywania wszystkich niezbędnych dokumentów i oświadczeń wymaganych Regulaminem 
Konkursu, występowania we wszystkich sprawach związanych z udziałem w niniejszym Konkursie. 
 

 ..............................................................................................................................................................................  
miejscowość, data, czytelny podpis Uczestnika (Uczestników) Konkursu (***) 

(podpis/podpisy czytelne, bądź podpis/podpisy wraz z pieczęcią w przypadku gdy są nieczytelne) 

 

 

 ..............................................................................................................................................................................  
miejscowość, data, czytelny podpis Pełnomocnika 

 

(*) niepotrzebne skreślić 

(**) należy wymienić wszystkich Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie 

(***) Załącznik nr 2 mogą podpisać wyłącznie osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Uczestnika (Uczestników) 
Konkursu biorącego (biorących) udział w Konkursie. 
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ZAŁĄCZNIK NR A.3 

OŚWIADCZENIE 

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 
  

na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania  
terenów wokół Jeziora Durowskiego w Wągrowcu 

 

Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników) 
Konkursu (*) oświadczam / oświadczamy, że spełniam / spełniamy warunki udziału w postępowaniu 
konkursowym określone przez Zamawiającego w Regulaminie Konkursu. 
 

 

Przystępując do Konkursu na twórcze prace projektowe oświadczam / oświadczamy, że:  
 

 

1. Zapoznałem się / zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o Konkursie oraz z Regulaminem Konkursu wraz  
z załącznikami i nie wnoszę / nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuję / przyjmujemy 
warunki w nich zawarte. 
 

2. Jestem związany / jesteśmy związani Regulaminem Konkursu i uzyskałem / uzyskaliśmy konieczne          
i wystarczające informacje do przygotowania pracy konkursowej. 

 

3. Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w Regulaminu Konkursu - w przypadku, gdy moja / 
nasza praca konkursowa uznana zostanie za najlepszą i otrzymam / otrzymamy nagrodę w postaci 
zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej 
będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej, zobowiązuję się po otrzymaniu (wypłaceniu) 
nagrody finansowej złożyć, przed przystąpieniem do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki,  
dokumenty i oświadczenia zgodnie z zapisem w rozdziale VII ust.2 pkt.2.1 Regulaminu Konkursu.  

 
 

4. Oświadczam/ oświadczamy, że nie podlegam / nie podlegamy wykluczeniu z udziału w Konkursie na 
podstawie przesłanek wykluczenia, określonych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1), 2), 3) i 4) ustawy PZP.  
 

 

5. Jestem świadomy / jesteśmy świadomi, iż w przypadku zaproszenia do udziału w postępowaniu  
o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki zobowiązany będę / zobowiązani 
będziemy wykazać, że nie zachodzą w stosunku do mnie / do nas przesłanki wykluczenia określone  
w art. 24  ust. 1  oraz ust. 5 pkt 1), 2), 3) i 4) ustawy PZP.  
 

 

6. Spełniam / spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy PZP dotyczące: 
 a) kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika  

to z odrębnych przepisów; 
     b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej  
     c) zdolności technicznej lub zawodowej    
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7. Na potwierdzenie warunku udziału w Konkursie dot. zdolności technicznej, określonej w Rozdziale III     
ust. 2 pkt 2.1. Regulaminu Konkursu wykazuję / wykazujemy, że dysponujemy osobą posiadającą  
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, będącą  
członkiem odpowiedniego samorządu zawodowego – Izby Architektów RP, to jest: 
 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………. 
 (imię i nazwisko osoby, którą dysponuje Uczestnik Konkursu) 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(posiadane uprawnienia osoby, którą dysponuje Uczestnik Konkursu oraz numer tych uprawnień) 

 
 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

(przynależność do samorządu zawodowego  oraz  numer  członkowski) 

 
 

 …………………………………………………………………………………………………………… 
 (informacja nt. podstawy dysponowania) 
 
  

 co potwierdzamy załączając do wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie kopię uprawnień  
zawodowych i zaświadczenie członkowskie z samorządu zawodowego – z Izby Architektów RP. 

 

8. W przypadku, gdy moja / nasza praca konkursowa uznana zostanie za najlepszą  i  otrzymam / 
otrzymamy nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki  
na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej, 
przenoszę / przenosimy na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej,  
na warunkach określonych w rozdziale VII ust. 1 Regulaminu Konkursu. 

 

9. Przysługują mi / nam majątkowe prawa autorskie w zakresie określonym Regulaminem Konkursu  
do zgłoszonej do Konkursu pracy konkursowej; 

 

10. Wyrażam / wyrażamy zgodę na przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do pracy 
konkursowej w zakresie omówionym w rozdziale VII Regulaminu Konkursu; 

 

11. Udzielam / udzielamy Zamawiającemu bezpłatnej licencji niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie            
i czasowo od momentu zatwierdzenia wyników Konkursu przez Kierownika Zamawiającego do pracy 
konkursowej złożonej w Konkursie, na polach eksploatacji wymienionych w rozdziale VII Regulaminu 
Konkursu. 

 

12. Świadom / świadomi odpowiedzialności prawnej zobowiązuję się / zobowiązujemy się, że złożona praca 
konkursowa nie naruszy praw autorskich osób trzecich ani innych praw własności intelektualnej, 
przysługujących osobom trzecim oraz, że będą mi / nam przysługiwały wszystkie prawa do złożonej 
koncepcji urbanistyczno - architektonicznej. 

 

13. Korzystanie przez Zamawiającego z Utworu, nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym 
osobistych  i  majątkowych praw autorskich osób trzecich. 
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14. Zobowiązuję się do uwzględnienia - w opracowaniach pokonkursowych, w tym w dalszych fazach       
dokumentacji projektowej - pokonkursowych wytycznych merytorycznych Sądu Konkursowego oraz uwag 
Zamawiającego. 

 

15. Wyrażam / wyrażamy zgodę na przetwarzanie podanych we wniosku o dopuszczenie do udziału  
w konkursie oraz w karcie identyfikacyjnej pracy konkursowej moich / naszych danych osobowych przez 
Zamawiającego i SARP Oddział w Poznaniu w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz  
na potrzeby wykorzystania pracy konkursowej zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu.  

 

16. Przyjmuję / przyjmujemy do wiadomości, że dane osobowe zawarte w dobrowolnie złożonym wniosku  
o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz w karcie identyfikacyjnej pracy konkursowej będą 
przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych     
(Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Podanie danych jest dobrowolne. 

 

 

 
 

 ..............................................................................................................................................................................  
miejscowość, data, czytelny podpis Uczestnika (Uczestników) Konkursu / pełnomocnika działającego w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu 

 

 

 

 

 

 

(*) niepotrzebne skreślić 
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          ZAŁĄCZNIK NR A.4 
 

WYPEŁNIĆ i ZŁOŻYĆ TYLKO W PRZYPADKU, gdy Uczestnik Konkursu zastrzega jawność wniosku  
o dopuszczenie do udziału w Konkursie  

 

OŚWIADCZENIE 

O ZASTRZEŻENIU JAWNOŚCI INFORMACJI 

Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników) 
Konkursu (*) oświadczam, że:  

- zastrzegam jawność wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie w zakresie: (*) 

1. wszystkich informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). (*) 

2. informacji i dokumentów, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, dotyczących: (*) 

 

  .......................................................................................................................................................................  
wyszczególnić informacje i dokumenty 

 

  .......................................................................................................................................................................  

 

  .......................................................................................................................................................................  

 

Pisemne uzasadnienie (w przypadku zastrzeżenia jawności informacji): 

 

  .......................................................................................................................................................................  
pisemne uzasadnienie 

  .......................................................................................................................................................................  

 

  .......................................................................................................................................................................  

 

 

 

 ..............................................................................................................................................................................  
miejscowość, data, czytelny podpis Uczestnika (Uczestników) Konkursu / pełnomocnika działającego w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu 

 

(*) niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK NR A.5 
 

WYPEŁNIĆ i ZŁOŻYĆ TYLKO W PRZYPADKU, gdy Uczestnik Konkursu wykazując spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu wg ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w 
art. 22 a ustawy PZP. Wypełnia podmiot udostępniający zasoby. 

 
......................................................    

(Nazwa i adres udostępniającego zasoby) 

OŚWIADCZENIE 

ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW 
NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 

Oświadczam, że w przypadku wyboru Uczestnika Konkursu………………………………………………………….. 
 

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

 

przystępującego do konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej 

zagospodarowania terenów wokół Jeziora Durowskiego w Wągrowcu na podstawie art. 22 a ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zobowiązuję(my) się do oddania ww. 

Uczestnikowi Konkursu do dyspozycji niżej wymienione zasoby. 

Oświadczam, iż: 

a) udostępniam Uczestnikowi Konkursu ww. zasoby, w następującym zakresie: 

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

………………………………………………………………………………………………………………… 

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 

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

………………………………………………………………………………………………………………… 

c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
 

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

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

..........................., dnia .......................                               ………....................................................  
podpis i pieczęć osoby(ób) uprawnionej(ych) do reprezentowania  

Podmiotu udostępniającego zasoby 
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ZAŁĄCZNIK NR A.6 

KARTA IDENTYFIKACYJNA 
UCZESTNIKA (UCZESTNIKÓW) KONKURSU 

 

Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników) 
Konkursu (*) oświadczam, że praca konkursowa oznaczona numerem rozpoznawczym: 

 

      
 
została zgłoszona do Konkursu przez Uczestnika (Uczestników) Konkursu: 

 

 ..............................................................................................................................................................................  
imię i nazwisko / nazwa Uczestnika (Uczestników) Konkursu 

 ..............................................................................................................................................................................  
adres (adresy) 

 ..............................................................................................................................................................................  
adres do korespondencji 

 ..............................................................................................................................................................................  
telefon, fax, adres e-mail do korespondencji 

 ..............................................................................................................................................................................  
REGON (PESEL), NIP Uczestnika (Uczestników) Konkursu 

 

 

 

 

 

 ..............................................................................................................................................................................  
miejscowość, data, czytelny podpis Uczestnika (Uczestników) Konkursu / pełnomocnika działającego w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu 

 

(*) niepotrzebne skreślić 

 

UWAGA: 

W przypadku Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie należy podać dane wszystkich Uczestników Konkursu. 
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ZAŁĄCZNIK NR A.7 

LISTA OSÓB,  
CZŁONKÓW ZESPOŁU AUTORSKIEGO PRACY KONKURSOWEJ 

ORAZ OŚWIADCZENIE 

 

Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników) 
Konkursu (*) przedstawiam listę osób - członków zespołu autorskiego, które opracowały pracę konkursową 
(w szczególności posiadających uprawnienia wymagane Regulaminem Konkursu - Rozdział III ust. 2 pkt.2.1.: 

 

l.p. Imię i Nazwisko zakres czynności (**) 
informacja na temat kwalifikacji 
zawodowych i uprawnień (***) 

informacja 
o podstawie do 
dysponowania 

(****) 

podpis 

1.      

2.      

3.      

…      

 

 

Niniejszym oświadczam, że w zespole opracowującym pracę konkursową zapewniono udział osoby (osób) 
posiadającej kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane Regulaminem Konkursu (Rozdział III ust. 2). 

 

 ..............................................................................................................................................................................  
miejscowość, data, czytelny podpis Uczestnika (Uczestników) Konkursu / pełnomocnika działającego w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu 

 

 

(*) niepotrzebne skreślić; 

(**) w szczególności: autor - projektant wiodący w specjalności architektonicznej; 

(***) w szczególności: numer uprawnień do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz aktualny numer 
weryfikacyjny zaświadczenia o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Architektów RP; 

(****) przez podstawę dysponowania należy rozumieć podanie formy dysponowania daną osobą (np. umowa o pracę, umowa 
zlecenie, umowa o dzieło). 



Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania terenów  

wokół Jeziora Durowskiego w Wągrowcu 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR A.8 

POKWITOWANIE ZŁOŻENIA PRACY KONKURSOWEJ 

(DLA ORGANIZATORA KONKURSU) 

Praca konkursowa oznaczona numerem rozpoznawczym: 

      
 

 
została przyjęta w dniu ..........................................................................................................................................  

miejscowość, data, godzina 

 

 

 ..............................................................................................................................................................................  
podpis Sekretarza Organizacyjnego Konkursu / osoby upoważnionej pieczęć Prowadzącego postępowanie 

 

 _________________________________________________________________________________________________________  

 
ZAŁĄCZNIK NR A.8 

POKWITOWANIE ZŁOŻENIA PRACY KONKURSOWEJ 

(DLA UCZESTNIKA KONKURSU) 

Praca konkursowa oznaczona numerem rozpoznawczym: 

      
 

 
została przyjęta w dniu ..........................................................................................................................................  

miejscowość, data, godzina 

 

 

 ..............................................................................................................................................................................  
podpis Sekretarza Organizacyjnego Konkursu / osoby upoważnionej pieczęć Prowadzącego postępowanie  

 


