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ZAŁĄCZNIK Nr 7 

KARTA IDENTYFIKACYJNA 
UCZESTNIKA (UCZESTNIKÓW) KONKURSU 

 

Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu (*) oświadczam, 
że praca konkursowa oznaczona numerem rozpoznawczym: 

 

      
 
została zgłoszona do Konkursu przez Uczestnika (Uczestników) Konkursu: 

 ...................................................................................................................................................................................................................  
imię i nazwisko / nazwa Uczestnika (Uczestników) Konkursu 

 ...................................................................................................................................................................................................................  
adres (adresy) 

 ...................................................................................................................................................................................................................  
adres do korespondencji 

 ...................................................................................................................................................................................................................  
telefon, fax, adres e-mail do korespondencji 

 ...................................................................................................................................................................................................................  
NIP Uczestnika (Uczestników) Konkursu (przedsiębiorstwa, jeśli dotyczy) 

 

 ...................................................................................................................................................................................................................  
miejscowość, data, czytelny podpis Uczestnika (Uczestników) Konkursu / pełnomocnika działającego w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu 

 
(*) niepotrzebne skreślić 
UWAGA: 
W przypadku Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie należy podać dane wszystkich Uczestników Konkursu. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 8 

LISTA OSÓB, 
CZŁONKÓW ZESPOŁU AUTORSKIEGO PRACY KONKURSOWEJ 

ORAZ OŚWIADCZENIE 
Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu (*) 
przedstawiam ostateczną listę osób - członków zespołu autorskiego, które opracowały pracę konkursową (w szczególności 
posiadających uprawnienia wymagane Regulaminem Konkursu - Rozdział I ust. 8): 

 

 

l.p. Imię i Nazwisko zakres czynności (**) 
informacja na temat kwalifikacji 
zawodowych i uprawnień (***) 

informacja 
o podstawie do 

dysponowania (****) 

1.     

2.     

3.     

…     

 

Niniejszym oświadczam, że w zespole opracowującym pracę konkursową zapewniono udział osoby (osób) posiadającej kwalifikacje 
zawodowe i uprawnienia wymagane Regulaminem Konkursu (Rozdział I ust. 8). 

 ...................................................................................................................................................................................................................  
miejscowość, data, czytelny podpis Uczestnika (Uczestników) Konkursu / pełnomocnika działającego w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu 

 
(*) niepotrzebne skreślić; 
(**) w szczególności: autor - projektant wiodący w specjalności architektonicznej; 
(***) w szczególności: numer uprawnień do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz aktualny numer 
weryfikacyjny zaświadczenia o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Architektów RP; 
(****) przez podstawę dysponowania należy rozumieć podanie formy dysponowania daną osobą (np. umowa o pracę, umowa 
zlecenie, umowa o dzieło). 



KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ 
HOSPICJUM STACJONARNEGO  PRZY UL. BARBÓRKI W RYBNIKU-NIEDOBCZYCACH  

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 9 

POKWITOWANIE ZŁOŻENIA PRACY KONKURSOWEJ 

(DLA ORGANIZATORA KONKURSU) 

Praca konkursowa oznaczona numerem rozpoznawczym: 

      
 
została przyjęta w dniu ..............................................................................................................................................................................  

miejscowość, data, godzina 

 

 ...................................................................................................................................................................................................................  
podpis Sekretarza Organizacyjnego Konkursu / osoby upoważnionej pieczęć Organizatora Konkursu 

 

 

POKWITOWANIE ZŁOŻENIA PRACY KONKURSOWEJ 

(DLA UCZESTNIKA KONKURSU) 

Praca konkursowa oznaczona numerem rozpoznawczym: 

      
 
została przyjęta w dniu ..............................................................................................................................................................................  

miejscowość, data, godzina 

 

 ...................................................................................................................................................................................................................  
podpis Sekretarza Organizacyjnego Konkursu / osoby upoważnionej pieczęć Organizatora Konkursu 
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ZAŁĄCZNIK Nr 10 

INFORMACJA 

O PLANOWANYCH ŁĄCZNYCH KOSZTACH WYKONANIA PRAC 
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE PRACY KONKURSOWEJ 

I PLANOWANYCH ŁĄCZNYCH KOSZTACH OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
DLA TYCH PRAC 

 

1. Planowane łączne koszty wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej (w PLN): 

1.1. koszt realizacji netto:  ........................................................................................................................................................................  

1.2. podatek VAT:  ....................................................................................................................................................................................  

1.3. koszt realizacji brutto:  ......................................................................................................................................................................  

1.4. słownie koszt realizacji brutto:  .........................................................................................................................................................  

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

 

2. Planowane łączne koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz pełnienia czynności nadzoru autorskiego dla prac 
realizowanych na podstawie pracy konkursowej (w PLN): 

2.1. koszt netto:  .......................................................................................................................................................................................  

2.2. podatek VAT:  ....................................................................................................................................................................................  

2.3. koszt brutto:  .....................................................................................................................................................................................  

2.4. słownie koszt  brutto:  ............................ …....................................................................................................................................... 

 

         
UWAGI: 
1. Niniejszy załącznik dołączyć na końcu do opisu pracy konkursowej. Nie dołączać do wniosku o dopuszczenie do udziału 
w Konkursie. 
2. W niniejszej informacji należy uwzględnić zapisy Regulaminu Konkursu Rozdział I ustęp 3 punkt 3.4. i punkt 3.6. 
 


