
KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO – PRZESTRZENNEJ  
REWITALIZACJI TERENU WOKÓŁ ZALEWU W STRAWCZYNIE 

 
ZAŁĄCZNIK Nr 1 
DANE UCZESTNIKA WRAZ Z OŚWIADCZENIEM O SPEŁNIANIU WARUNKÓW 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 
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 KRS* 
https://www.ceidg.gov.pl - dla odpisu z CEDiIG* 
https://…………………………............................................................. - inny dokument* 
2. Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu (*) 
oświadczam, Ŝe spełniam/-y warunki regulaminu konkursu w tym dotyczące zdolności zawodowej w postaci dysponowania 
co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
architektonicznej i będącą członkiem Izby Architektów RP – wg. poniŜszego zestawienia: 
1. 
Architekt: (imię i nazwisko) ........................................................................................................ 
posiadający uprawnienia architektoniczne do projektowania bez ograniczeń nr ......…..……… 
nr wpisu do Izby Architektów RP………………….. 
Inne osoby wchodzące w skład zespołu projektowego 
2. ............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................. 
 
4. Nazwa i numer konta banku, na które zostanie wpłacona ewentualna nagroda: 
................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................ 
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 naleŜy podać dane wszystkich Uczestników 
Konkursu. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 
PEŁNOMOCNICTWO (wypełnić tylko w przypadku ustanowienia Pełnomocnika). 
Jako Uczestnik Konkursu / Jako Uczestnicy Konkursu (*) biorący udział w konkursie na opracowanie koncepcji 
architektoniczno – przestrzennej Rewitalizacji tereny wokół zalewu w Strawczynie. 
........................................................................................................................................ 
imię i nazwisko / nazwa Uczestnika (Uczestników) (**) 
........................................................................................................................................ 
niniejszym ustanawiam / ustanawiamy (*) pełnomocnika: 
........................................................................................................................................ 
imię i nazwisko / nazwa pełnomocnika, adres 
umocowanego w następującym zakresie: 
- złoŜenia pracy konkursowej wraz z oświadczeniami; 
- reprezentowania Uczestnika (Uczestników) Konkursu i składania oświadczeń woli w 
imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu; 
- reprezentowania Uczestnika (Uczestników) Konkursu w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 
- innych czynności: (*) .................................................................................................... 
wyszczególnić jakich 
..................................................................................................................................................... 
oraz do podpisywania wszystkich niezbędnych dokumentów 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) 
(*) niepotrzebne skreślić 
(**) naleŜy 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. 
 
UWAGA: 
Załącznik nr 2 załączyć w przypadku ustanowienia pełnomocnika. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 3 
OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE  
z przyczyn przewidzianych w art. 24 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
..................................................................................................................................................... 
imię i nazwisko / nazwa Uczestnika (Uczestników) Konkursu 
Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu 
(*)oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn 
określonych w art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
 
.................................................................................................................................................. 
miejscowość, data, czytelny podpis Uczestnika (Uczestników) Konkursu / pełnomocnika działającego w imieniu Uczestnika 
(Uczestników) Konkursu 
Oświadczam, Ŝe zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. …………. Ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 
pkt 13-14, 16-20 Ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, Ŝe w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 
Ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
miejscowość, data, czytelny podpis Uczestnika (Uczestników) Konkursu / pełnomocnika działającego w imieniu Uczestnika 
(Uczestników) Konkursu 
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ZAŁĄCZNIK Nr 4 
OŚWIADCZENIE O ZWIĄZANIU REGULAMINEM KONKURSU I AKCEPTACJI JEGO WARUNKÓW W TYM 
DOTYCZĄCYCH PRAW AUTORSKICH. 
Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika 
(Uczestników) Konkursu (*) oświadczam, Ŝe: 
1. zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i nie wnoszę do niego Ŝadnych zastrzeŜeń oraz uzyskałem konieczne i 
wystarczające informacje do przygotowania pracy konkursowej; 
2. jestem związany Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki; 
3. przysługują mi majątkowe prawa autorskie w zakresie określonym Regulaminem Konkursu do zgłoszonej do Konkursu 
pracy konkursowej; 
4. wyraŜam zgodę na przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do pracy konkursowej w zakresie 
omówionym w Rozdziale V Regulaminu Konkursu; 
5. zobowiązuję się do uwzględnienia - w opracowaniach pokonkursowych, w tym w dalszych fazach dokumentacji 
projektowej - pokonkursowych wytycznych merytorycznych Sądu Konkursowego oraz uwag Zamawiającego; 
6. świadom odpowiedzialności prawnej zobowiązuję się, Ŝe złoŜona praca konkursowa nie naruszy praw autorskich osób 
trzecich ani innych praw własności intelektualnej, przysługujących osobom trzecim oraz Ŝe będą mi przysługiwały 
wszystkie prawa do złoŜonej koncepcji urbanistyczno - architektonicznej. 
Oświadczam, Ŝe praca konkursowa: 
- zostanie wykonana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. (*) 
- nie zostanie wykonana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. (*) 
 
........................................................................................................................................ 
miejscowość, data, czytelny podpis Uczestnika (Uczestników) Konkursu / pełnomocnika działającego w imieniu Uczestnika 
(Uczestników) Konkursu 
(*) niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK Nr 5 
KARTA IDENTYFIKACYJNA UCZESTNIKA (UCZESTNIKÓW) KONKURSU 
Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu (*) 
oświadczam, Ŝe praca konkursowa oznaczona numerem 
 
rozpoznawczym: ........................................................................................... 
 
 
 
została zgłoszona do Konkursu przez Uczestnika (Uczestników) Konkursu: 
........................................................................................................................................ 
imię i nazwisko / nazwa 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 naleŜy podać dane wszystkich 
Uczestników Konkursu. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 6 
POKWITOWANIE ZŁOśENIA PRACY KONKURSOWEJ  
(DLA ORGANIZATORA KONKURSU) 
Praca konkursowa oznaczona numerem rozpoznawczym: 
 
Została przyjęta w dniu .................................................................................................. 
miejscowość, data, godzina 
........................................................................................................................................ 
 
podpis Sekretarza Organizacyjnego Konkursu pieczęć Organizatora Konkursu 
 
 
 
 
 
 
 
 
POKWITOWANIE ZŁOśENIA PRACY KONKURSOWEJ 
(DLA UCZESTNIKA KONKURSU) 
Praca konkursowa oznaczona numerem rozpoznawczym: 
 
Została przyjęta w dniu .................................................................................................. 
miejscowość, data, godzina 
 
 
........................................................................................................................................ 
podpis Sekretarza Organizacyjnego Konkursu pieczęć Organizatora Konkursu 
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ZAŁĄCZNIK Nr 7 
INFORMACJA O PLANOWANYCH ŁĄCZNYCH KOSZTACH WYKONANIA PRAC REALIZOWANYCH NA 
PODSTAWIE PRACY KONKURSOWEJ I PLANOWANYCH ŁĄCZNYCH KOSZTACH OPRACOWANIA 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA TYCH PRAC. 
1. Planowane łączne koszty wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej (w PLN): 
1.1. koszt realizacji netto: ......................................................................... 
1.2. podatek VAT: ..................................................................................... 
1.3. koszt realizacji brutto: ........................................................................ 
1.4. słownie koszt realizacji brutto: ............................................................ 
………………………........................................................................... 
2. Planowane łączne koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz pełnienia czynności nadzoru autorskiego (w 
wymiarze do 10 nadzorów) dla prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej (w PLN): 
2.1. koszt dokumentacji netto: ................................................................. 
2.2. podatek VAT: .................................................................................... 
2.3. koszt dokumentacji brutto: ................................................................ 
2.4. słownie koszt dokumentacji brutto: ................................................... 
.................................................................................................................. 
2.5. kosz jednego nadzoru autorskiego (w przypadku konieczności wykonania większej ilości nadzorów) wyniesie 
brutto: .............., słownie: ...................................................................................................... 
 
 
UWAGA: 
1. Niniejszy załącznik dołączyć na końcu do opisu pracy konkursowej. Nie dołączać do koperty z oświadczeniami ! 
2. W niniejszej informacji naleŜy uwzględnić zapisy Regulaminu Konkursu Rozdział I ustęp 3 punkt 3.5. 


