Załącznik nr F1 do Regulaminu Konkursu

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
na opracowanie koncepcji urbanistycznej i architektonicznej zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej „OZON” na Górce Narodowej w Krakowie

(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 na opracowanie na opracowanie
koncepcji urbanistycznej i architektonicznej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
„OZON” na Górce Narodowej w Krakowie, zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie
konkursu (zwanym dalej „regulaminem”), składam/y niniejszy wniosek o dopuszczenie do
udziału w konkursie.
Jednocześnie oświadczam/y, że:
1. Zapoznałem się / Zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o konkursie oraz z regulaminem
wraz z załącznikami i nie wnoszę / nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz
przyjmujemy warunki w nich zawarte.
2. Jestem / Jesteśmy związany / związani regulaminem.
3. Spełniam / spełniamy warunki udziału w konkursie.
4. Posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności zawodowej;
5. Posiadam/y kompetencje umożliwiające wykonanie zamówienia, o którego zakresie
i terminach realizacji jest mowa w pkt. 8.2. regulaminu konkursu.
6. Dysponuję / dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz
zawodowym do wykonania zamówienia dysponować oraz zatrudniam nie mniej niż
5‐ciu stałych pracowników na stanowisku architekta, o czym mowa w pkt. 3.2.2.
regulaminu konkursu.
7. Jestem / jesteśmy w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie
zamówienia, o którym mowa w pkt. 8.2 regulaminu konkursu.
8. W ciągu ostatnich pięciu lat wykonałem / wykonaliśmy projekt(y) architektoniczno
budowlane budynku lub zespoły budynków mieszkalnych wielorodzinnych, wraz
z zagospodarowaniem terenu o powierzchni użytkowej mieszkań co najmniej
5.000m2, przy czym w ramach jednego projektu nie mniej niż 2.000m2 powierzchni
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użytkowej mieszkań, a projekt ten stanowił podstawę do uzyskania pozwolenia na
budowę lub stanowił podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę realizacji, dla
której w wyżej oznaczonym okresie uzyskano pozwolenie na użytkowanie
pod nazwą:

(nazwa / y inwestycji zgodna / e co do treści z nazwą określoną w projekcie budowlanym)

o powierzchni użytkowej:
w tym powierzchnia użytkowa mieszkań:
która uzyskała pozwolenie na budowę w miesiącu

roku,

która uzyskała pozwolenie na użytkowanie w miesiącu

roku*.

* ‐ wypełnić jeżeli dotyczy
9. W zakresie powyższych warunków wykazuję / wykazujemy, iż dysponujemy 1 osobą
posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez
ograniczeń, będącą członkiem odpowiedniego samorządu zawodowego, to jest:

………………………………………………………………………..
(Imię i nazwisko osoby, którą dysponuje uczestnik konkursu)

………………………………………………………………………..
(Posiadane uprawnienia osoby, którą dysponuje uczestnik konkursu oraz numer uprawnień)

………………………………………………………………………..
(Informacja nt. podstawy dysponowania)

10. Jako uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie jak i każdy
z uczestników wspólnie biorących udział w konkursie, wymienionych w niniejszym
wniosku o dopuszczenie, nie podlegam / nie podlegamy wykluczeniu z konkursu na
podstawie regulaminu konkursu oraz :
a.
b.

jestem / jesteśmy w stanie przedstawić wymagane w postępowaniu konkursowym
dokumenty;
bezprawnie nie wpływałem / nie wpływaliśmy oraz nie próbowałem / nie próbowaliśmy
wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mi / nam
przewagę w postępowaniu konkursowym
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c.

d.
e.

f.

g.

nie brałem / nie braliśmy udziału w przygotowaniu postępowania konkursowego ani mój /
nasz pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, nie brał udział w przygotowaniu tego
postępowania;
nie zawarłem / nie zwarliśmy z innymi uczestnikami konkursu porozumienia mającego na
celu zakłócenie konkurencji między uczestnikami postępowania konkursowego; ;
należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), nie złożyłem
/ nie składamy odrębnych wniosków dopuszczenie do udziału w konkursie.
w stosunku do mnie / do nas nie otwarto likwidacji, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym nie jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację mojego / naszego majątku ani sąd nie zarządził likwidacji mojego / naszego
majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
(Dz. U. poz. 978, z późn. zm.7))
nie ogłoszono mojej / naszej upadłości, nie został złożony wniosek o ogłoszenie mojej /
naszej upadłości;

11. Jako uczestnik samodzielnie biorący udział w konkursie jak i jako każdy
z uczestników wspólnie biorących udział w konkursie, wymieniony w niniejszym
wniosku o dopuszczenie, niniejszym informuję / informujemy, że:
‐ nie należę / nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 184) 1
‐ należę / należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 184)
i przedstawiam / przedstawiamy listę podmiotów należących do grupy kapitałowej:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(Należy wyszczególnić podmioty należące do grupy kapitałowej: NAZWA I ADRES oraz podać nazwę
uczestnika konkursu wspólnie biorącego udział w konkursie, który należy do grupy kapitałowej)

12. Udzielam/y zamawiającemu, do złożonej pracy konkursowej, bezpłatnej licencji
niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo od momentu zatwierdzenia
wyników konkursu przez zamawiającego, na polach eksploatacji wymienionych
w pkt. 8.1. regulaminu.
13. Zdobywając pierwszą nagrodę w konkursie przenoszę / przenosimy na
zamawiającego autorskie prawa majątkowe, na warunkach określonych
w regulaminie w pkt. 8.1.
14. Zdobywając inną niż pierwszą nagrodę lub wyróżnienie w konkursie przenoszę /
przenosimy na zamawiającego autorskie prawa majątkowe, na warunkach
określonych w regulaminie w pkt. 8.1.
15. Korzystanie przez zamawiającego z utworu, nie naruszy jakichkolwiek praw osób
trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.
16. Wyrażam / Wyrażamy zgodę na przetwarzanie podanych we wniosku
o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz w karcie identyfikacyjnej pracy
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konkursowej moich / naszych danych osobowych przez zamawiającego oraz
organizatora w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz na potrzeby
wykorzystania pracy konkursowej zgodnie z postanowieniami regulaminu.
17. Przyjmuję / Przyjmujemy do wiadomości, że:
‐ dotyczące mnie / nas dane osobowe zawarte w dobrowolnie złożonym wniosku
o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz w karcie identyfikacyjnej pracy
konkursowej będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.),
‐ administratorem tak zebranych danych osobowych jest zamawiający oraz
organizator konkursu, wskazani w regulaminie konkursu w pkt. 1.1.,
‐ moje / nasze dane będą przetwarzane w celach związanych z konkursem oraz
określonych w regulaminie,
‐ moje / nasze dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom,
‐ podanie danych jest dobrowolne,
‐ mam / mamy prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz
z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze, zgodnie z art. 32
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1182 z późn. zm.).
Wszelką korespondencję należy kierować na adres:
………………………………………………………………………………………
Nazwa

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

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

……………………………………………………………………………………….
E‐mail

Pełnomocnikiem uczestnika konkursu/ uczestników konkursu jest 1
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Do wniosku załączam/y wymagane regulaminem oświadczenia i dokumenty
potwierdzające spełnianie warunków udziału w konkursie.
Lista oświadczeń i/lub dokumentów:
1.
2.
3.

(miejscowość i data)

(czytelny podpis osoby lub osób uprawnionych do
reprezentowania uczestnika występującego
samodzielnie, albo czytelny podpis osoby
uprawnionej do reprezentowania uczestników
2
wspólnie biorących udział w konkursie)

1

Wypełnić w przypadku ustanowienia pełnomocnika i załączyć odpowiednie pełnomocnictwo
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.

2
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