
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej rozbudowy Wielkopolskiego Centrum Onkologii  

 o Budynek Ambulatoryjny z garażem podziemnym, w kierunku ulicy Strzeleckiej w Poznaniu 

 

 

 

          ZAŁĄCZNIK NR A.1 
 

WNIOSEK 
O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

 
na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej rozbudowy Wielkopolskiego Centrum 

Onkologii o Budynek Ambulatoryjny z garażem podziemnym w kierunku ulicy Strzeleckiej w Poznaniu 
 
 

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  JEDZ (ESPD) – wypełniony i podpisany Jednolity europejski 

dokument zamówienia  

- 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.9 – 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. 
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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 architektoniczno – urbanistycznej rozbudowy Wielkopolskiego Centrum 
Onkologii o Budynek Ambulatoryjny z garażem podziemnym w kierunku ulicy Strzeleckiej w Poznaniu 

 

 

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

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. 


