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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

 
 

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE  
urbanistyczno-architektonicznym na opracowanie  

koncepcji rozbudowy budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej  
wraz z rewitalizacj ą terenów s ąsiednich, 

 Łomianki, woj. mazowieckie 
 

 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
............................................................................................................................................ 
 
.............................................................................................................................................  
 (imię i nazwisko lub nazwa Uczestnika Konkursu występującego samodzielnie i jego siedziba lub 
miejsce zamieszkania albo imiona i nazwiska lub nazwy Uczestników Konkursu występujących 
wspólnie i ich siedziby lub miejsca zamieszkania)       
 
 
W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o konkursie urbanistyczno-architektonicznym 
na opracowanie koncepcji rozbudowy budynku administracyjnego przy 
ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich, Łomianki, woj. 
mazowieckie, zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie konkursu składam/y 
niniejszy wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie.  
 
Jednocześnie oświadczam/y, Ŝe: 

1. Zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o konkursie oraz Regulaminem konkursu  
wraz z załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeŜeń oraz przyjmujemy warunki  
w nich zawarte. 

2. Spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.) tj: 
a) posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
b) posiadam/y wiedzę i doświadczenie umoŜliwiające wykonanie zamówienia  
o którym mowa w rozdziale IX pkt. 2 Regulaminu; 
c) dysponuję/dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia o którym mowa w rozdziale IX pkt. 2 
Regulaminu; 
d) jestem/jesteśmy w sytuacji ekonomicznej i finansowej umoŜliwiającej wykonanie 
zamówienia o którym mowa w rozdziale IX pkt. 2 Regulaminu. 
W zakresie powyŜszych warunków wykazujemy, iŜ dysponujemy 1 osobą 
posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez 
ograniczeń tj.: 
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……………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko osoby, którą dysponuje Uczestnik konkursu) 

 
……………………………………………………………………….. 
(posiadane uprawnienia osoby którą dysponuje Uczestnik konkursu/numer uprawnień) 

 
……………………………………………………………………….. 
(informacja nt. podstawy dysponowania) 

 

 
3. Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie jak i kaŜdy  

z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie, wymienieni w niniejszym 
wniosku o dopuszczenie, nie podlega wykluczeniu z konkursu na podstawie art. 24 
ust. 1, ust. 2 pkt. 1,3,4,5 i ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.). 

4. Udzielam/udzielamy Organizatorowi bezpłatnej licencji niewyłącznej, nieograniczonej 
terytorialnie i czasowo od momentu zatwierdzenia wyników konkursu  
przez Kierownika Zamawiającego do opracowania studialnego i pracy konkursowej 
złoŜonej w konkursie, na polach eksploatacji wymienionych w Rozdziale ….. 
Regulaminu konkursu. 

5. Zdobywając pierwszą nagrodę w konkursie przenoszę/przenosimy na Organizatora 
konkursu autorskie prawa majątkowe wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie 
zaleŜnych praw autorskich do pracy konkursowej, na warunkach określonych 
w Regulaminie konkursu w Rozdziale IX. 

6. Korzystanie przez Organizatora z utworu, nie naruszy jakichkolwiek praw osób 
trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. 
 

 
Wszelką korespondencję naleŜy kierować na adres 
 
……………………………………………………………………………………… 
Nazwa 
 

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

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

………………………………………………………………………………………. 
Fax 
 

………………………………………………………………………………………. 
E-mail 
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Pełnomocnikiem Uczestnika Konkursu/ Uczestników Konkursu jest * 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
Do wniosku załączam/y wymagane Regulaminem Konkursu oświadczenia i dokumenty 
potwierdzające spełnianie warunków udziału w Konkursie. 
 
Lista oświadczeń i/lub dokumentów: 
 

1. …………………………… 
2. …………………………… 
3. …………………………… 
4. …………………………… 
5. …………………………… 

 
  
 
 
 
…………………………    ……………………………………………….1   
(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 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. 
 
 
*wypełnić w przypadku ustanowienia pełnomocnika i załączyć odpowiednie pełnomocnictwo 
 


