
ZAŁĄCZNIK NR 1
wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 
NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-
ARCHITEKTONICZNEJ PLAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU 
WRAZ Z MIĘDZYSZKOLNĄ BAZĄ SPORTÓW WODNYCH

1. Dane Uczestnika konkursu:

1.1. Uczestnik samodzielnie biorący udział w konkursie *):

(imię i nazwisko / nazwa Uczestnika konkursu oraz miejsce zamieszkania / siedziba)

1.2. Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie *):

(imię i nazwisko / nazwa Uczestnika konkursu oraz miejsce zamieszkania / siedziba)

(imię i nazwisko / nazwa Uczestnika konkursu oraz miejsce zamieszkania / siedziba)

(imię i nazwisko / nazwa Uczestnika konkursu oraz miejsce zamieszkania / siedziba)

(imię i nazwisko / nazwa Uczestnika konkursu oraz miejsce zamieszkania / siedziba)

(imię i nazwisko / nazwa Uczestnika konkursu oraz miejsce zamieszkania / siedziba)

(imię i nazwisko / nazwa Uczestnika konkursu oraz miejsce zamieszkania / siedziba)

2. Zgodnie z dołączonym do Wniosku pełnomocnictwem, pełnomocnikiem Uczestnika konkursu jest **):

(należy uwzględnić odpowiednio załącznik nr 4 lub nr 5 do wnoisku o dopuszczenie do udziału w konkursie)

3. Korespondencję dotyczącą konkursu należy kierować na adres:

(adresat korespondencji)

(adres)

(telefon)

(e-mail)
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4. W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o Konkursie składam/składamy wniosek o dopuszczenie mnie 
(nas) do udziału w konkursie na  opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej „plaży 
miejskiej w Giżycku wraz z Międzyszkolną Bazą Sportów Wodnych” oraz oświadczamy, że:

4.1. akceptujemy Regulamin Konkursu wraz ze wszystkimi załącznikami

4.2. w załączeniu składam/składamy wymagane Regulaminem Konkursu oświadczenia i dokumenty 
potwierdzające spełnianie warunków udziału w Konkursie

4.3. lista oświadczeń i dokumentów:
a) ...............................................................................................................................................................
b) ...............................................................................................................................................................
c) ...............................................................................................................................................................
d) ...............................................................................................................................................................
e) ...............................................................................................................................................................
f) ...............................................................................................................................................................
g) ...............................................................................................................................................................
h) ...............................................................................................................................................................

*)  niepotrzebne skreślić
**) wypełnić w przypadku ustanowienia pełnomocnika

	 ..................................................................
 miejscowość i data

	 ..................................................................
 pieczątka i podpis lub czytelny podpis 
 Uczestnika konkursu lub osób upoważnionych 
	 do reprezentowania Uczestnika Konkursu
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ZAŁĄCZNIK NR 2
w wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie

 - oświadczenie uczestnika konkursu

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU *)

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE

.....................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko / nazwa Uczestnika konkursu oraz miejsce zamieszkania / siedziba)

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-
architektonicznej „plaży miejskiej w Giżycku wraz z Międzyszkolną Bazą Sportów Wodnych” oświadczam, że 
spełniam warunki udziału w konkursie wymienione w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

	 ..................................................................
 miejscowość i data

	 ..................................................................
 pieczątka i podpis lub czytelny podpis 
 Uczestnika konkursu lub osób upoważnionych 
	 do reprezentowania Uczestnika Konkursu

*) Podpisuje każdy Uczestnik Konkursu składający wniosek. W przypadku Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie, oświadczenie   
składa każdy z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie.
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ZAŁĄCZNIK NR 3
wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie

 - oświadczenie uczestnika konkursu

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z KONKURSU
NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY 
„PRAWO O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH” *)

.....................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko / nazwa Uczestnika konkursu oraz miejsce zamieszkania / siedziba)

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-
architektonicznej „plaży miejskiej w Giżycku wraz z Międzyszkolną Bazą Sportów Wodnych” oświadczam, że nie 
podlegam wykluczeniu z udziału w konkursie na podstawie przesłanek wymienionych w art. 24 Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

	 ..................................................................
 miejscowość i data

	 ..................................................................
 pieczątka i podpis lub czytelny podpis 
 Uczestnika konkursu lub osób upoważnionych 
	 do reprezentowania Uczestnika Konkursu

*) Podpisuje każdy Uczestnik Konkursu składający wniosek. W przypadku Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie, oświadczenie   
składa każdy z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie.
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ZAŁĄCZNIK NR 4
wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie

 - wykaz osób 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ
W WYKONYWANIU PRACY KONKURSOWEJ

....................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko / nazwa Uczestnika konkursu występującego samodzielnie i miejsce zamieszkania / siedziba  lub  imiona i nazwiska / nazwy 
Uczestników konkursu występujących wspólnie i miejsca zamieszkania / siedziby)

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-
architektonicznej „plaży miejskiej w Giżycku wraz z Międzyszkolną Bazą Sportów Wodnych” przedstawiam skład 
zespołu projektowego (co najmniej jeden członek zespołu projektowego musi posiadać uprawnienia do 
projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, zgodnie z prawem państwa, w którym prowadzi 
działalność)::

 
.....................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko członka zespołu projektowego + numer uprawnień + podpis)
 

.....................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko członka zespołu projektowego + numer uprawnień + podpis)

 
.....................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko członka zespołu projektowego + numer uprawnień + podpis)

 
.....................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko członka zespołu projektowego + numer uprawnień + podpis)

 
.....................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko członka zespołu projektowego + numer uprawnień + podpis)

 
.....................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko członka zespołu projektowego + numer uprawnień + podpis)

	 ..................................................................
 miejscowość i data

	 ..................................................................
 pieczątka i podpis lub czytelny podpis 
 Uczestnika konkursu lub osób upoważnionych 
	 do reprezentowania Uczestnika Konkursu
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ZAŁĄCZNIK NR 5
wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie

 - oświadczenie uczestnika konkursu

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU WYMAGANYCH
UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH 

....................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko / nazwa Uczestnika konkursu występującego samodzielnie i miejsce zamieszkania / siedziba  lub  imiona i nazwiska / nazwy 
Uczestników konkursu występujących wspólnie i miejsca zamieszkania / siedziby)

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-
architektonicznej „plaży miejskiej w Giżycku wraz z Międzyszkolną Bazą Sportów Wodnych” oświadczam/-my, 
że następujący członkowie zespołu projektowego posiadają uprawnienia do projektowania w specjalności 
architektonicznej bez ograniczeń,  zgodnie z prawem państwa, w którym prowadzą działalność (co najmniej 
jeden członek zespołu projektowego musi posiadać uprawnienia do projektowania w specjalności 
architektonicznej bez ograniczeń, zgodnie z prawem państwa, w którym prowadzi działalność):

 
.....................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko członka zespołu projektowego + numer uprawnień + podpis)
 

.....................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko członka zespołu projektowego + numer uprawnień + podpis)

.....................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko członka zespołu projektowego + numer uprawnień + podpis)

	 ..................................................................
 miejscowość i data

	 ..................................................................
 pieczątka i podpis lub czytelny podpis 
 Uczestnika konkursu lub osób upoważnionych 
	 do reprezentowania Uczestnika Konkursu
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ZAŁĄCZNIK NR 6
wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie

 - oświadczenie uczestnika konkursu

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ *)

.....................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko / nazwa Uczestnika konkursu oraz miejsce zamieszkania / siedziba)

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-
architektonicznej „plaży miejskiej w Giżycku wraz z Międzyszkolną Bazą Sportów Wodnych” oświadczam, że nie 
należę  **)  do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

	 ..................................................................
 miejscowość i data

	 ..................................................................
 pieczątka i podpis lub czytelny podpis 
 Uczestnika konkursu lub osób upoważnionych 
	 do reprezentowania Uczestnika Konkursu

*) Podpisuje każdy Uczestnik Konkursu składający wniosek. W przypadku Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie, oświadczenie   
składa każdy z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie.
**)  W przypadku, gdy Uczestnik konkursu należy do grupy kapitałowej, zobowiązany jest złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej.
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ZAŁĄCZNIK NR 7
wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie

 - wzór pełnomocnictwa

PEŁNOMOCNICTWO

Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-
architektonicznej „plaży miejskiej w Giżycku wraz z Międzyszkolną Bazą Sportów Wodnych” *) 

.....................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko / nazwa Uczestnika konkursu oraz miejsce zamieszkania / siedziba)

.....................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko / nazwa Uczestnika konkursu oraz miejsce zamieszkania / siedziba)

.....................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko / nazwa Uczestnika konkursu oraz miejsce zamieszkania / siedziba)

.....................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko / nazwa Uczestnika konkursu oraz miejsce zamieszkania / siedziba)

.....................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko / nazwa Uczestnika konkursu oraz miejsce zamieszkania / siedziba)

.....................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko / nazwa Uczestnika konkursu oraz miejsce zamieszkania / siedziba)

ustanawiają wspólnego pełnomocnika

.....................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko / nazwa Pełnomocnika oraz miejsce zamieszkania / siedziba)

umocowanego do występowania i zaciągania zobowiązań w imieniu Uczestników Konkursu wspólnie biorących 
udział w Konkursie.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszelkie czynności uczestnika konkursu w tym: 
a) podpisanie i złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie
b) złożenie pracy konkursowej 
c) poświadczanie wszystkich dokumentów za zgodność z oryginałem,
d) reprezentowanie występujących wspólnie uczestników konkursu wobec zamawiającego,
e) składanie i przyjmowanie oświadczeń i zawiadomień w imieniu występujących wspólnie uczestników 

konkursu, 
f) przyjęcie nagrody,
g) prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw.
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	 ..................................................................
 pieczątka i podpis lub czytelny podpis 
 Uczestnika konkursu lub osób upoważnionych 
	 do reprezentowania Uczestnika Konkursu **) 

	 ..................................................................
 pieczątka i podpis lub czytelny podpis 
 Uczestnika konkursu lub osób upoważnionych 
	 do reprezentowania Uczestnika Konkursu **)

	 ..................................................................
 pieczątka i podpis lub czytelny podpis 
 Uczestnika konkursu lub osób upoważnionych 
	 do reprezentowania Uczestnika Konkursu **)

	 ..................................................................
 pieczątka i podpis lub czytelny podpis 
 Uczestnika konkursu lub osób upoważnionych 
	 do reprezentowania Uczestnika Konkursu **)

	 ..................................................................
 pieczątka i podpis lub czytelny podpis 
 Uczestnika konkursu lub osób upoważnionych 
	 do reprezentowania Uczestnika Konkursu **)

	 ..................................................................
 pieczątka i podpis lub czytelny podpis 
 Uczestnika konkursu lub osób upoważnionych 
	 do reprezentowania Uczestnika Konkursu **)

	 ..................................................................
 miejscowość i data

	 ..................................................................
 czytelny podpis pełnomocnika

*) należy wymienić wszystkich Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie w tym także Uczestnika pełnomocnika
**) wymagane czytelne podpisy wszystkich Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie w tym Uczestnika pełnomocnika
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ZAŁĄCZNIK NR 8
       wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie

 - wzór pełnomocnictwa

PEŁNOMOCNICTWO

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-
architektonicznej „plaży miejskiej w Giżycku wraz z Międzyszkolną Bazą Sportów Wodnych”

.....................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko / nazwa Uczestnika konkursu oraz miejsce zamieszkania / siedziba)

ustanawia pełnomocnika

.....................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko / nazwa Pełnomocnika oraz miejsce zamieszkania / siedziba)

umocowanego do występowania i zaciągania zobowiązań w imieniu Uczestnika Konkursu wspólnie biorących 
udział w Konkursie.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszelkie czynności uczestnika konkursu w tym: 
a) podpisanie i złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie
b) złożenie pracy konkursowej 
c) poświadczanie wszystkich dokumentów za zgodność z oryginałem,
d) reprezentowanie uczestnika konkursu wobec zamawiającego,
e) składanie i przyjmowanie oświadczeń i zawiadomień w imieniu uczestnika konkursu, 
f) przyjęcie nagrody,
g) prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw.

	 ..................................................................
 pieczątka i podpis lub czytelny podpis 
 Uczestnika konkursu lub osób upoważnionych 
	 do reprezentowania Uczestnika Konkursu

	 ..................................................................
 miejscowość i data

	 ..................................................................
 czytelny podpis pełnomocnika
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ZAŁĄCZNIK NR 9
wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie

 - karta identyfikacyjna

KARTA IDENTYFIKACYJNA UCZESTNIKA KONKURSU

na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej 
„plaży miejskiej w Giżycku wraz z Międzyszkolną Bazą Sportów Wodnych”

Sześciocyfrowa liczba rozpoznawcza umieszczona na wszystkich elementach pracy konkursowej:

....................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko / nazwa Uczestnika konkursu występującego samodzielnie i miejsce zamieszkania / siedziba  lub  imiona i nazwiska / nazwy 
Uczestników konkursu występujących wspólnie i miejsca zamieszkania / siedziby)

	 ..................................................................
 miejscowość i data

	 ..................................................................
 pieczątka i podpis lub czytelny podpis 
 Uczestnika konkursu lub osób upoważnionych 
	 do reprezentowania Uczestnika Konkursu
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ZAŁĄCZNIK NR 10
wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie

 - wzór pełnomocnictwa

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU
DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH

....................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko / nazwa Uczestnika konkursu występującego samodzielnie i miejsce zamieszkania / siedziba  lub  imiona i nazwiska / nazwy 
Uczestników konkursu występujących wspólnie i miejsca zamieszkania / siedziby)

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-
architektonicznej „plaży miejskiej w Giżycku wraz z Międzyszkolną Bazą Sportów Wodnych” oświadczam/-my, 
że z chwilą wypłaty nagrody lub wyróżnienia, przeniosę  (przeniesiemy) na Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe do nagrodzonej pracy, na warunkach określonych w Regulaminie konkursu.

	 ..................................................................
 miejscowość i data

	 ..................................................................
 pieczątka i podpis lub czytelny podpis 
 Uczestnika konkursu lub osób upoważnionych 
	 do reprezentowania Uczestnika Konkursu
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ZAŁĄCZNIK NR 11
wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie

 - wzór pełnomocnictwa

POKWITOWANIE ZŁOŻENIA PRACY KONKURSOWEJ

w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej 
„plaży miejskiej w Giżycku wraz z Międzyszkolną Bazą Sportów Wodnych”

Praca konkursowa numer (sześciocyfrowa liczba rozpoznawcza):

została przyjęta w dniu: ..................... 2014 r.

o godzinie: ....................................................

	 ..................................................................
 podpis osoby przyjmującej pracę konkursową

	 ..................................................................
 pieczęć Organizatora konkursu
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