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                                                                     Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

 

 

 

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

  

 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

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

 

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

 (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)       

 

 

 

WNIOSEK 

o dopuszczenie do udziału w Konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej dla zadania 

p.n.: „KONCEPCJA  ARCHITEKTONICZNA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU 

KOMUNALNYM W CIECHANOWIE”. 

 

 

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o Konkursie wnoszę (wnosimy) o dopuszczenie mnie (nas) do 

udziału w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej dla zadania p.n.: „KONCEPCJA  

ARCHITEKTONICZNA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM W 

CIECHANOWIE”. 

 

 

Jednocześnie oświadczam (oświadczamy), że akceptujemy Regulamin Konkursu wraz ze 

wszystkimi załącznikami.  

 

Wszelką korespondencję należy kierować na adres:  

 

 

……………………………………………………………………………………… 

nazwa 

 

………………………………………………………………………………………. 

adres 

 

………………………………………………………………………………………. 

telefon 

 

………………………………………………………………………………………. 

fax 

 



Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej dla zadania p.n.: „KONCEPCJA  

ARCHITEKTONICZNA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM W 

CIECHANOWIE” 

………………………………………………………………………………………. 

e-mail 

 

 

Pełnomocnikiem Uczestnika Konkursu/ Uczestników Konkursu jest * 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

Do wniosku załączam (załączamy) wymagane Regulaminem Konkursu oświadczenia                             

i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w Konkursie. 

 

Lista oświadczeń i  dokumentów: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 

 

 

 

…………………………    ………………………………………………..   

(miejscowość i data)     (czytelny podpis osoby lub osób uprawnionych 

do reprezentowania Uczestnika Konkursu 

występującego samodzielnie albo czytelny 

podpis osoby lub osób uprawnionych do 

reprezentowania  

Uczestników wspólnie biorących udział w 

Konkursie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*wypełnić w przypadku ustanowienia pełnomocnika i załączyć odpowiednie pełnomocnictwo 
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ARCHITEKTONICZNA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM W 

CIECHANOWIE” 

 

DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z WNIOSKIEM o dopuszczenie  

do udziału w konkursie 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu 

 

 

 

 

Pełna nazwa Uczestnika konkursu: 

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

Adres Uczestnika konkursu: 

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

 

Oświadczenie Uczestnika konkursu 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE  

Na potrzeby konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej dla zadania p.n.: „KONCEPCJA  

ARCHITEKTONICZNA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM W 

CIECHANOWIE”, prowadzonego przez  Gminę Miejską Ciechanów, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE UCZESTNIKA KONKURSU: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z konkursu na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z 

konkursu na podstawie ww. przepisu] 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z konkursu na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 ustawy Pzp. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

  

                

………………………………………… 

(podpis) 
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ARCHITEKTONICZNA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM W 

CIECHANOWIE” 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z konkursu na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 

art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku 

z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

…………………………………………………………………………………………..………………

…...........…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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CIECHANOWIE” 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

o przeniesieniu na Gminę Miejską Ciechanów własności pracy konkursowej oraz autorskich 

praw majątkowych do pracy konkursowej  

 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

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

 

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

(imię i nazwisko lub nazwa Uczestnika występującego samodzielnie i jego siedziba lub miejsce 

zamieszkania albo imiona i nazwiska lub nazwy Uczestników występujących wspólnie i ich siedziby 

lub miejsca zamieszkania) 

 

 

Składając Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie, którego przedmiotem będzie opracowanie 

koncepcji architektonicznej dla zadania p.n.: „KONCEPCJA  ARCHITEKTONICZNA 

KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM W CIECHANOWIE”, oświadczam/y, iż w 

przypadku przyznania nagrody lub wyróżnienia, złożona Praca staje się własnością Gminy Miejskiej 

Ciechanów oraz przenoszę (przenosimy) na Gminę Miejską Ciechanów autorskie prawa majątkowe do 

nagrodzonej lub wyróżnionej pracy, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu. 

 

 

 

 

 

 

…………………………    ………………………………………………..   

(miejscowość i data)     (czytelny podpis osoby lub osób uprawnionych 

do reprezentowania Uczestnika Konkursu 

występującego samodzielnie albo czytelny 

podpis osoby lub osób uprawnionych do 

reprezentowania  

Uczestników wspólnie biorących udział                                 

w Konkursie) 

 

 



Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej dla zadania p.n.: „KONCEPCJA  

ARCHITEKTONICZNA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM W 

CIECHANOWIE” 

 

Załącznik Nr 4 do Regulaminu Konkursu 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

Uczestnicy Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie*1, którego przedmiotem będzie  

opracowanie koncepcji architektonicznej dla zadania p.n.: „KONCEPCJA  ARCHITEKTONICZNA 

KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM W CIECHANOWIE”. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa Uczestnika Konkursu i jego siedziba/ miejsce zamieszkania) 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa Uczestnika Konkursu i jego siedziba/ miejsce zamieszkania) 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa Uczestnika Konkursu i jego siedziba/ miejsce zamieszkania) 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa Uczestnika Konkursu i jego siedziba/ miejsce zamieszkania) 

ustanawiają wspólnego pełnomocnika 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa pełnomocnika i jego siedziba/ miejsce zamieszkania) 

 

umocowanego do występowania i zaciągania zobowiązań w imieniu Uczestnika/Uczestników 

Konkursu wspólnie biorącego/biorących udział w Konkursie. 

 



Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej dla zadania p.n.: „KONCEPCJA  

ARCHITEKTONICZNA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM W 

CIECHANOWIE” 

 

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszelkie czynności Uczestnika/Uczestników Konkursu w tym:  

• podpisanie  i złożenie Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie,  

• złożenie pracy konkursowej,  

• poświadczanie wszystkich dokumentów za zgodność z oryginałem, 

• reprezentowanie występujących wspólnie Uczestników Konkursu wobec Organizatora, 

• składanie i przyjmowanie oświadczeń i zawiadomień w imieniu występujących wspólnie 

Uczestników Konkursu,  

• przyjęcie nagrody lub wyróżnienia, 

• prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw. 

 

 

……………………………*2                        .………………………………… *2 

( czytelny podpis osoby uprawnionej / osób uprawnionych   ( czytelny podpis osoby uprawnionej / osób uprawnionych  

do działania w imieniu Uczestnika Konkursu  wspólnie   do działania w imieniu Uczestnika Konkursu  wspólnie 

biorącego udział w Konkursie)      biorącego udział w Konkursie) 

 

 

………………………………*2                       .…………………………………… … *2 

( czytelny podpis osoby uprawnionej / osób uprawnionych   ( czytelny podpis osoby uprawnionej / osób uprawnionych  

do działania w imieniu Uczestnika Konkursu  wspólnie   do działania w imieniu Uczestnika Konkursu  wspólnie 

biorącego udział w Konkursie)      biorącego udział Konkursie) 

  

 

…………………………………………..  ……………………………………………*3 

miejscowość i data                                                           (czytelny podpis pełnomocnika)   

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

*1 należy wymienić wszystkich Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie w tym także Uczestnika pełnomocnika 

*2 wymagane czytelne podpisy wszystkich Uczestników  Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie w tym Uczestnika pełnomocnika 

*3 wymagany czytelny podpis pełnomocnika lub Uczestnika pełnomocnika 
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ARCHITEKTONICZNA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM W 

CIECHANOWIE” 

 

                               Załącznik nr  5 do Regulaminu Konkursu 

 

 

 

 

POKWITOWANIE ZŁOŻENIA PRACY KONKURSOWEJ  

 

w Konkursie, którego przedmiotem będzie opracowanie koncepcji architektonicznej dla zadania 

p.n.: „KONCEPCJA  ARCHITEKTONICZNA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU 

KOMUNALNYM W CIECHANOWIE”. 

 

 

 

  

 

 

Praca konkursowa oznaczona liczbą rozpoznawczą 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

została przyjęta w dniu …………………………. 2020 roku,  

 

 

o godz. ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………                 …………………………….. 

     podpis osoby przyjmującej                               pieczęć  
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      Załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu 

 

 

KARTA IDENTYFIKACYJNA 

pracy konkursowej w Konkursie, którego przedmiotem będzie opracowanie koncepcji 

architektonicznej dla zadania p.n.: „KONCEPCJA  ARCHITEKTONICZNA 

KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM W CIECHANOWIE”. 

 

Sześciocyfrowa liczba rozpoznawcza umieszczona na wszystkich elementach pracy konkursowej: 

 

 

1. Imię i nazwisko lub nazwa Uczestnika Konkursu lub jego siedziba lub miejsce zamieszkania 

albo imiona i nazwiska lub nazwy Uczestników występujących wspólnie i ich siedziby lub 

miejsca zamieszkania:  

 

…………………………………………………………………………………………..……… 

 

…………………………………………………………………………………..……………… 

 

…………………………………………………………………………..……………………… 

 

…………………………………………………………………..……………………………… 

 

2. Imię i nazwisko i miejsce zamieszkania Autora lub Autorów, którym przysługują autorskie 

prawa osobiste do pracy konkursowej:  

 

 

…………………………………………………………………………………………..……… 

 

…………………………………………………………………………………..……………… 

 

…………………………………………………………………………..……………………… 

 

Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który należy przekazać nagrodę  pieniężną:  

 

…………………………………………………………………………………………….................... 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

…………………………    ………………………………………………..   

(miejscowość i data)     (czytelny podpis osoby lub osób uprawnionych 

do reprezentowania Uczestnika Konkursu 

występującego samodzielnie albo czytelny 

podpis osoby lub osób uprawnionych do 

reprezentowania  

Uczestników wspólnie biorących udział w 

Konkursie 
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ARCHITEKTONICZNA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM W 

CIECHANOWIE” 

 

SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO 

 

 

DO UMIESZCZENIA NA WYSTAWIE PRAC KONKURSOWYCH 

 

 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

Oświadczam/y, że złożona Praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza 

osobistych i majątkowych praw autorskich tych osób. 

 

 

 

 

 

 

…………………………    ………………………………………………..   

(miejscowość i data)     (czytelny podpis osoby lub osób uprawnionych 

do reprezentowania Uczestnika Konkursu 

występującego samodzielnie albo czytelny 

podpis osoby lub osób uprawnionych do 

reprezentowania  

Uczestników wspólnie biorących udział w 

Konkursie) 

 

 

 

 

 

 

 


