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OŚWIADCZENIA1) 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Konkursie 

Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu 
ubiegający się o I nagrodę w Konkursie, w tym zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, oświadczam, 
że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5 oraz pkt 6-10 Ustawy. 
 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy, iż w przypadku zaproszenia mnie do udziału w postępowaniu  
o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki zobowiązany będę wykazać, że nie zachodzą  
w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia określone w art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5 oraz pkt 6-10 Ustawy 
spełniam warunki udziału w Konkursie dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej określone w Regulaminie 
Rozdział III ust. 1.6 lit. b). 
 

Oświadczenie o związaniu Regulaminem Konkursu i akceptacji jego warunków 

Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu 

oświadczam, że: 

1. zapoznałem się z Regulaminem Konkursu wraz z udostępnionymi załącznikami do Regulaminu, nie wnoszę do niego 
żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne i wystarczające informacje do przygotowania Wniosku  
o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz do przygotowania Opracowania studialnego oraz Pracy konkursowej; 

2. jestem związany Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki, które wraz z odpowiedziami udzielonymi 
zgodnie treścią Rozdziału I ust. 3.33 Regulaminu będę uznawać za wiążące, 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z Istotnymi Postanowieniami Umowy 

określonymi w Załączniku NR 5 i akceptacji ich postanowień 

Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu 

oświadczam, że: 

1. zapoznałem się z Istotnymi Postanowieniami Umowy (IPU), nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem 
konieczne i wystarczające informacje z nimi związane,  

2. jestem związany Istotnymi Postanowieniami Umowy i akceptuję ich warunki, które wraz z odpowiedziami 
udzielonymi zgodnie treścią Rozdziału I ust. 3.33 Regulaminu będę uznawać za wiążące, 

3.  po otrzymaniu nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki o udzielenie 
zamówienia publicznego przystąpię do negocjacji w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

Oświadczenie dotyczące praw autorskich 

Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu 

oświadczam, że: 

1. przysługują mi osobiste i majątkowe prawa autorskie w zakresie określonym Regulaminem Konkursu do zgłoszonej 
do Konkursu pracy konkursowej; 

2. wyrażam zgodę na przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do pracy konkursowej w zakresie 
omówionym w Rozdziale IX Regulaminu Konkursu; 

3. zobowiązuję się do uwzględnienia - w opracowaniach pokonkursowych, w tym w dalszych fazach dokumentacji 
projektowej - pokonkursowych wytycznych merytorycznych Sądu Konkursowego;  

4. świadom odpowiedzialności prawnej zobowiązuję się, że złożona praca konkursowa nie naruszy praw autorskich 
osób trzecich ani innych praw własności intelektualnej, przysługujących osobom trzecim, oraz że będą mi 
przysługiwały wszystkie prawa do złożonej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej. 

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu 
niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie - podanych we wniosku o dopuszczenie do udziału  
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w konkursie wraz z załącznikami oraz w karcie identyfikacyjnej pracy konkursowej - moich danych osobowych przez 
Zamawiającego i Organizatora Wykonawczego Konkursu w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz na 
potrzeby wykorzystania pracy konkursowej zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu. 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

- dotyczące mnie dane osobowe zawarte w dobrowolnie złożonym wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie 
oraz karcie identyfikacyjnej pracy konkursowej będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE, 

- administratorem tak zebranych danych osobowych jest Zamawiający, oraz Organizator Wykonawczy Konkursu, 
wskazani w Regulaminie Konkursu, 

- moje dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom chyba że obowiązek ich ujawnienia wymaga PZP lub 
wynika z innych przepisów bezwzględnie obowiązujących,   

- podanie danych jest dobrowolne, 
- mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania 

danych zawartych w zbiorze. 
 

UWAGA:  

1) Nie załączać do Wniosku o Dopuszczenie do Udziału w Konkursie.  
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