Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
obiektu teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie1:

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

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

...........................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa Uczestnika Konkursu samodzielnie biorącego udział w konkursie i jego siedziba
lub miejsce zamieszkania)

Wskazujemy dostępność odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej w formie elektronicznej pod następującym
adresem internetowym:
https://ems.ms.gov.pl - dla odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego1
https://www.ceidg.gov.pl - dla odpisu z CEDiIG1
https://…………………………. - inny dokument1
jestem osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej1
Informacja o osobach uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Uczestnika
konkursu:

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

...........................................................................................................................................
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Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie1:

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa Uczestnika Konkursu wspólnie biorącego udział w konkursie i jego
siedziba lub miejsce zamieszkania)

1.
Wskazujemy dostępność odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w formie elektronicznej pod
następującym adresem internetowym:
https://ems.ms.gov.pl - dla odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego1
https://www.ceidg.gov.pl - dla odpisu z CEDiIG1
https://…………………………. - inny dokument1
jestem osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej1
Informacja o osobach uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu
Uczestnika konkursu:
…………………………………………………………………………………………

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa Uczestnika Konkursu wspólnie biorącego udział w konkursie i jego
siedziba lub miejsce zamieszkania)

2.

Wskazujemy dostępność odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w formie elektronicznej pod
następującym adresem internetowym:
https://ems.ms.gov.pl - dla odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego1
https://www.ceidg.gov.pl - dla odpisu z CEDiIG1
https://…………………………. - inny dokument1
jestem osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej1
Informacja o osobach uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu
Uczestnika konkursu:
…………………………………………………………………………………………
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UWAGA: w przypadku uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie JEDZ
składa każdy z Uczestników.
(w wypadku większej ilości Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie należy
dodać kolejne pozycje tj. 3, 4, 5, 6 itd.)
W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji
architektonicznej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektu teatru im. Stefana
Żeromskiego w Kielcach, zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie konkursu
składam/y niniejszy wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz
wnoszę/wnosimy o dopuszczenie mnie/nas do udziału konkursie.
Jednocześnie składam/y następujące Oświadczenia:
1. Oświadczam/y że zapoznałem się/zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o konkursie oraz
Regulaminem konkursu wraz z załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz
przyjmujemy warunki w nich zawarte.
2. Oświadczam/y że jestem/jesteśmy związany/związani Regulaminem konkursu.
3. Oświadczamy, iż na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w Rozdziale III pkt 2
Regulaminu zobowiązuję się/zobowiązujemy się, że 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, złożyć przed
wypłaceniem nagrody i zaproszeniem do negocjacji dokumenty i oświadczenia o których
mowa w Rozdziale III pkt 3.7. Regulaminu konkursu.
4. Oświadczam/y że udzielam/y Organizatorowi 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 punkt 1 Regulaminu konkursu.
5. Oświadczam/y że 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 Organizatora konkursu autorskie
prawa majątkowe do pracy konkursowej, na warunkach określonych w Regulaminie konkursu
w Rozdziale VII punkt 1.
6. Oświadczam/y że korzystanie przez Organizatora z utworu, nie naruszy jakichkolwiek praw
osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.
7. Wyrażam/Wyrażamy zgodę na przetwarzania podanych we wniosku o dopuszczenie oraz w
karcie identyfikacyjnej pracy konkursowej moich/naszych danych osobowych przez
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Organizatora konkursu w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz na potrzeby
wykorzystania pracy konkursowej zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu.
8. Oświadczam, że:
• nie zastrzegam jawności Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie1
• zastrzegam jawność Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie1, wobec tego
informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ____ Wniosku stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji nie mogą być udostępniane. Uzasadnienie zastrzeżenia ww. dokumentów
załączam do Wniosku.
• Przyjmuję/Przyjmujemy do wiadomości, że:
- dotyczące mnie/nas dane osobowe zawarte w dobrowolnie złożonym wniosku o
dopuszczenie oraz karcie identyfikacyjnej pracy konkursowej będą przetwarzane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z
2014r., poz. 1182 z późn. zm.),
- administratorem tak zebranych danych osobowych jest Teatr im. Stefana Żeromskiego
ul. Henryka Sienkiewicza 32, 25-507 Kielce, w imieniu którego działa Odział Kielecki
Stowarzyszenia Architektów Polskich, ul. Silniczna 15/425-515 Kielce,
- moje/nasze dane będą przetwarzane w celach związanych z konkursem oraz
określonych w Regulaminie konkursu,
- moje/nasze dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom,
- podanie danych jest dobrowolne,
- mam/mamy prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z
prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z
późn. zm.
Wszelką korespondencję należy kierować na adres:
………………………………………………………………………………………
Nazwa

……………………………………………………………………………………….
Adres

……………………………………………………………………………………….
Telefon

……………………………………………………………………………………….
Fax
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……………………………………………………………………………………….
E-mail

Pełnomocnikiem Uczestnika Konkursu/ Uczestników Konkursu jest:

2

………………………………………………………………………………………

Do wniosku załączam/y wymagane Regulaminem Konkursu dokumenty lub/i
oświadczenia.
Lista dokumentów lub/i oświadczeń:
1. ……………………………............
2. ……………………………............
3. ……………………………............
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…………………………

……………………………………………….

(miejscowość i data)

(czytelny podpis osoby lub osób uprawnionych
do reprezentowania Uczestnika konkursu
występującego samodzielnie albo czytelny podpis
osoby uprawnionej do reprezentowania
Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie)

1 niepotrzebne skreślić
2 wypełnić w przypadku ustanowienia pełnomocnika i załączyć odpowiednie pełnomocnictwo
3 Podpisuje Uczestnik składający wniosek lub jego pełnomocnik. W przypadku Uczestników wspólnie
biorących udział w Konkursie oświadczenie podpisuje pełnomocnik w imieniu Uczestników wspólnie
biorących udział w Konkursie.
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