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Załącznik nr  I 

Gmina Rewal 
ul. Mickiewicza 19 
72-344 Rewal 

 

Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie 

Działając w imieniu (uczestnika konkursu) ...................................................................................... 
niniejszym składam Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie na opracowanie projektu 
budowlano/wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę projektu pomostu 
spacerowo-cumowniczego z zespołem usługowym w Niech orzu 
 
Jednocześnie oświadczam, Ŝe w załączeniu składam wymagane dokumenty i oświadczenia, 
wskazane w punkcie I. 3. Regulaminu konkursu. 

 

 

 

 

  

 

Imię, nazwisko, czytelny podpis,  pieczątka  
osoby upowaŜnionej do reprezentowania Uczestnika konkursu 

 

Lp. Imię, nazwisko lub nazwa Adres/siedziba Adres elektroniczny  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
Uwaga: 
W przypadku Uczestnika konkursu będącego osobą prawną lub konsorcjum osób prawnych, 
podpis musi być złoŜony przez osobę lub osoby upowaŜnione do reprezentowania firmy. 
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Załącznik nr II 

Wykaz zał ączonych dokumentów do wniosku 
o dopuszczenie do udziału w konkursie na: 

 opracowanie projektu budowlano/wykonawczego pomostu spacerowo-
cumowniczego z zespołem usługowym w Niechorzu 

Lp. Nazwa dokumentu w języku polskim Potwierdzenie załączenia 
dokumentu przez 

Uczestnika konkursu 

TAK/NIE 

lub 

nie dotyczy 

1. Wykaz osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu 
Uczestnika konkursu (Załącznik nr II a) 

 

2. Lista osób wchodzących w skład zespołu projektowego – wraz z 
kopiami wymaganych uprawnień (Załącznik nr II b) 

 

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków (Załącznik nr II c)  

4. Oświadczenie dotyczące praw autorskich (Załącznik nr II d)  

5. Oświadczenie Uczestnika konkursu o związaniu Regulaminem 
konkursu oraz o akceptacji jego warunków zgodnie z zapisem w 
punkcie III.3.1. (Załącznik nr II e) 

 

6 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej 
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert 

 

7 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 

8 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo 
równowaŜne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 
administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert 
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9 Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeŜeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie 
działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem 
publicznym. 

 

10 Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające 
odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 
opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub 
zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 

12 Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - wysokości 
zgodnej z obowiązkowym ubezpieczeniem członka Izby 
Architektów. 

 

13 Dokumenty stwierdzające, Ŝe osoby, które będą wykonywać 
zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - 
Uczestnik postępowania winien wykazać dysponowanie minimum 
jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie 
architektonicznym bez ograniczeń i będącą członkiem Izby 
Architektów Rzeczpospolitej Polskiej (naleŜy dołączyć właściwe 
dokumenty), 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

Imię i nazwisko, czytelny podpis,  pieczątka  
osoby upowaŜnionej do reprezentowania Uczestnika konkursu 
* - niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr II a 
Wykaz osób uprawnionych do składania o świadcze ń 

w imieniu Uczestnika konkursu 
 

My niŜej podpisani (Uczestnicy konkursu) : 

Lp. Imię i nazwisko lub nazwa Uczestnika 
konkursu 

Własnoręczny podpis 

1.   

2.   

3.   

4.   

upowaŜniamy następujące osoby do składania oświadczeń w imieniu Uczestników konkursu: 

Lp. Imię i nazwisko Czytelny podpis i pieczątka osoby 
upowaŜnionej do reprezentowania 

Uczestnika konkursu 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 
Uwaga: 
W przypadku Uczestnika konkursu będącego osobą prawną lub konsorcjum osób prawnych, 
podpis musi być złoŜony przez osobę lub osoby upowaŜnione do reprezentowania firmy. 
 

 

 

 

 

  

 

Imię i nazwisko, czytelny podpis,  pieczątka  
osoby upowaŜnionej do reprezentowania Uczestnika konkursu 
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Załącznik nr II b 

Lista osób wchodz ących w skład zespołu projektowego 

Niniejszym oświadczam, Ŝe w skład zespołu projektowego, który wykona pracę konkursową, 
wejdą następujące osoby: 
 

Lp. Imię i nazwisko Specjalność budowlana z 
numerem uprawnień 

 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

 

 

 

 

  

 

Imię i nazwisko, czytelny podpis,  pieczątka  
osoby upowaŜnionej do reprezentowania Uczestnika konkursu 

 
Uwaga: 
W przypadku zmiany składu zespołu projektowego w trakcie opracowania pracy konkursowej – zmiana 
nie moŜe dotyczyć osoby spełniającej warunek posiadania uprawnienia budowlanego do projektowania w 
specjalności architektonicznej w zakresie bez ograniczeń.  
Konkurs na  
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Załącznik nr II c  

Oświadczenie o spełnianiu warunków, 
o których mowa w punkcie I. 3. Regulaminu konkursu 

Niniejszym oświadczam, Ŝe reprezentowany przeze mnie Uczestnik konkursu spełnia warunki 
dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 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; 

5.  Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania w sytuacjach wskazanych w  
art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113/2010, poz. 759) . 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

  

 

Imię i nazwisko, czytelny podpis,  pieczątka  
osoby upowaŜnionej do reprezentowania Uczestnika konkursu 
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Załącznik nr II d 

Oświadczenie dotycz ące praw autorskich 

1. Działając w imieniu reprezentowanego przeze mnie Uczestnika konkursu niniejszym 
zobowiązuję się, Ŝe przy tworzeniu koncepcji będącej przedmiotem niniejszego konkursu nie 
naruszy on praw autorskich osób trzecich ani innych praw własności intelektualnej 
przysługujących osobom trzecim, oraz Ŝe będą mu przysługiwały wszystkie prawa do 
koncepcji architektonicznej zgłoszonej w niniejszym konkursie. 

2. Ponadto oświadczam, Ŝe reprezentowany przeze mnie Uczestnik konkursu wyraŜa zgodę na: 
a) prezentację zgłoszonej przez niego pracy projektowej podczas wystawy konkursowej; 
b)  korzystania przez Organizatora konkursu ze zgłoszonej przez Uczestnika konkursu pracy 

projektowej na następujących polach eksploatacji : 
– zwielokrotniania kaŜdą moŜliwą techniką, w szczególności poprzez drukowanie, 

wykonywanie odbitek, przy uŜyciu nośników magnetycznych, magneto-optycznych, 
cyfrowych, technik video, techniką komputerową lub przy pomocy rzutnika, 

– publicznego udostępniania, w szczególności na ogólnodostępnej wystawie lub 
ekspozycji, dla celów promocyjnych Organizatora konkursu, w katalogu konkursowym 
oraz w ośrodkach masowego przekazu, a takŜe wprowadzania do pamięci komputera, 
przesyłania za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym 
Internetu, bez obowiązku zapłaty z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz 
Uczestnika konkursu i członków zespołu projektowego. 

3.  Ponadto wyraŜam zgodę, aby w przypadku gdyby zgłoszona przez reprezentowanego przeze 
mnie Uczestnika konkursu praca konkursowa została nagrodzona, Organizator konkursu 
nabył bez konieczności zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia oraz bez konieczności 
składania przez Organizatora konkursu lub Uczestnika jakichkolwiek dodatkowych 
oświadczeń woli, autorskie prawa majątkowe do tej pracy, z których moŜe on korzystać na 
następujących polach eksploatacji : 
a)   wskazanych w pkt 2 powyŜej, 
b)  opracowywaniu utworu, w szczególności jego przeróbkach lub adaptacjach; kaŜde takie 

opracowanie zostanie powierzone autorowi utworu, o ile będzie wykonane zgodnie ze 
wskazówkami Organizatora konkursu i bez dodatkowego wynagrodzenia, 

c)   wykonywaniu robót budowlanych wg projektów sporządzonych na podstawie utworu, 
d) opracowaniu utworu polegającego na sporządzaniu utworów zaleŜnych, a w szcze-

gólności budowlanych i wykonawczych. 

 

 

  

 

Imię i nazwisko, czytelny podpis,  pieczątka  
osoby upowaŜnionej do reprezentowania Uczestnika konkursu 
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Załącznik nr II e 

Oświadczenie Uczestnika konkursu 
o związaniu Regulaminem konkursu 

oraz o akceptacji jego warunków 

Działając w imieniu reprezentowanego przeze mnie Uczestnika konkursu niniejszym 
oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu na opracowanie projektu 
budowlano/wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę  
projektu pomostu spacerowo-cumowniczego z zespołem usługowym w Niechorzu 
i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, a ponadto zdobyłem informacje konieczne do 
przygotowania pracy konkursowej. 
 
W związku z powyŜszym oświadczam w imieniu reprezentowanego przeze mnie Uczestnika 
konkursu, Ŝe jestem związany Regulaminem konkursu, w terminie od daty złoŜenia wniosku o 
dopuszczenie do udziału w Konkursie - do 15.11.2010 r. i akceptuję bez zastrzeŜeń jego 
warunki. 
 

 

 

 

 

  

 

Imię i nazwisko, czytelny podpis,  pieczątka  
osoby upowaŜnionej do reprezentowania Uczestnika konkursu 
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Załącznik nr 2  
UWAGA 
(nie dołączać do Wniosku o dopuszczenie do udziału w 
konkursie lecz w zamkni ętej kopercie doł ączyć do pracy 
konkursowej – zgodnie z punktem IV.4.3.1 Regulaminu) 
 

KARTA IDENTYFIKACYJNA 
Uczestnika konkursu na:  

Opracowanie koncepcji architektonicznych  projektu budowlano/wykonawczego wraz z 
uzyskaniem pozwolenia na budowę projektu pomostu spacerowo-cumowniczego z 
zespołem usługowym w Niechorzu 
 

Nazwa Uczestnika konkursu 

 

 

 
Lista członków zespołu projektowego 

Lp. Imię i nazwisko członka zespołu Własnoręczny podpis 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 
 

 

Sześciocyfrowy numer rozpoznawczy, którym oznaczona jest praca konkursowa: 

        

 

 

 

  

 

Imię i nazwisko, czytelny podpis,  pieczątka  
osoby upowaŜnionej do reprezentowania Uczestnika konkursu 


