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WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

NAZWA I ADRES UCZESTNIKA KONKURSU SAMODZIELNIE BIORĄCEGO UDZIAŁ W KONKURSIE / 
NAZWA UCZESTNIKA KONKURSU WSPÓLNIE BIORĄCEGO UDZIAŁ W KONKURSIE* 

 

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

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

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

 

tel./fax............................................................................. 

e-mail ............................................................................. 

 
 

 

UCZESTNIK INDYWIDUALNY…………………………………………………………………………...TAK/NIE 

UCZESTNICY WSPÓLNIE PRZEDSTAWIAJĄCY PRACĘ KONKURSOWĄ……………………....TAK/NIE 

 

2. OŚWIADCZENIA 

2.1. Oświadczam(y), że posiadam(y) tytuł architekta, zapoznałem(liśmy) się z warunkami konkursu, 
określonymi w ogłoszeniu i Regulaminie konkursu i akceptuję(my) je bez zastrzeżeń; 

2.2. Oświadczam(y), że Materiały informacyjne konkursu są wystarczające do przygotowania pracy 
konkursowej i bez zgody Zamawiającego nie wykorzystam(y) udostępnionych materiałów do innych 
celów niż uczestnictwo w konkursie; 

2.3. Oświadczam(y), że wskażemy w karcie identyfikacyjnej wszystkie osoby współpracujące przy 
wykonaniu pracy konkursowej i określimy charakter ich współpracy w celu prawidłowego ustalenia 
autorskich praw majątkowych; 

2.4. Oświadczam(y), że żadna z osób, jakie w ramach naszego zespołu projektowego będą uczestniczyć w 
opracowaniu pracy konkursowej: 
- nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Zamawiającego; 

- nie jest członkiem Sądu Konkursowego, ekspertem, biegłym lub doradcą w konkursie; 

- nie wykonywał/a bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem konkursu lub ustaleniu 

warunków konkursu; 

- nie pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z 

tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do osób po stronie Zamawiającego, 

członków Sądu Konkursowego, ich zastępców prawnych lub członków organów zarządzających 

lub nadzorczych;  

- przed upływem 3 lat od dnia ogłoszenia konkursu nie pozostawał/a w stosunku pracy lub 

zlecenia z Zamawiającym, członkami Sądu Konkursowego, ich zastępcami prawnymi lub 

członkami ich organów zarządzających lub nadzorczych;  

- nie pozostaje z Zamawiającym lub członkami Sądu Konkursowego w takim stosunku prawnym 

lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób w 

wykonywaniu czynności w konkursie. 

 
 
 
 
 



 
 

3. ZAŁĄCZNIKI 

1) Pełnomocnictwo (Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie) / 
Pełnomocnictwo (Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie); 

2) Oświadczenie o formie prowadzenia działalności oraz kopia odpisu z właściwego rejestru 
lub ewidencji działalności gospodarczej; 

3) Oświadczenie o zobowiązaniach na wypadek przyznania nagrody w konkursie; 
4) Oświadczenie o uprawnieniach architektonicznych (Krajowi Uczestnicy konkursu) / 

Oświadczenie o uprawnieniach architektonicznych (Zagraniczni Uczestnicy konkursu); 
5) Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej; 

 
 

4. PEŁNOMOCNIKIEM UCZESTNIKA KONKURSU /UCZESTNIKÓW KONKURSU JEST:** 

zgodnie z zał ączonym do Wniosku pełnomocnictwem  
(należy załączyć pełnomocnictwo do Regulaminu konkursu) 
 

 

5. PODPISY 

 

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

Imię i nazwisko, podpis i pieczęć (w przypadku, gdy podpis jest/podpisy są nieczytelne) osoby uprawnionej/osób 

uprawnionych do działania w imieniu Uczestnika konkursu/Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w 

konkursie 

 
 

 
uwaga: przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu uczestnika należy rozumieć w przypadku: 
 

1) osoby fizycznej - podpis tej osoby lub jej pełnomocnika, w takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo, 
2) osób powiązanych odrębną umową (np. konsorcjum, spółka cywilna, itp.) - podpis jednej osoby wskazanej przez 

strony tej umowy, w takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie strony. 
3) osoby prawnej - podpis lub podpisy osób wskazanych w rejestrze, w takim przypadku należy dołączyć kopię 

aktualnego odpisu z rejestru, 
4) jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej - podpis osoby (osób) wchodzących w skład organu 

zarządzającego, w takim przypadku należy dołączyć kopie pism powołujących te osoby, 
 

Skład zespołu uczestnik wskazuje w karcie identyfikacyjnej uczestnika załączonej w zamkniętej kopercie identyfikacyjnej 
do pracy konkursowej 

* niepotrzebne skre ślić 
** wypełni ć w przypadku ustanowienia pełnomocnika 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


