
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy pomieszczeń  

toalet publicznych w Hali Widowiskowo-Sportowej „Spodek” w Katowicach.

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

(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 konkurs na opracowanie 
koncepcji architektonicznej przebudowy pomieszczeń toalet publicznych w Hali Widowiskowo-
Sportowej „Spodek” w Katowicach, 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/y warunki określone w Regulaminie:

a) nie podlegam / Nie podlegamy wykluczeniu z konkursu;
b) spełniam / spełniamy warunki udziału w konkursie;
c) posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności zawodowej;
d) posiadam/y kompetencje umożliwiające wykonanie zamówienia, o którego zakresie i 

terminach realizacji jest mowa w Rozdz. I, pkt. 3,4 oraz Rozdz. III pkt. 4 Regulaminu 
konkursu;

e) dysponuję / dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz zawodowym do 
wykonania zamówienia, o którym mowa Rozdz. II pkt. 4 Regulaminu konkursu;

f) jestem / jesteśmy w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie 
zamówienia, o którym mowa Rozdz. III pkt. 4 Regulaminu konkursu.
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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 lub nazwa uczestnika konkursu)

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

…………………………………………………………….
(informacja dotycząca podstawy dysponowania)

co potwierdzamy załączając kopię uprawnień / zaświadczenie z samorządu zawodowego1

4. 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, a to jest: 

a) a. jako osobę fizyczną nie skazano mnie prawomocnie za przestępstwo:
- o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, 

art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.6)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

- skarbowe,
- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

b) urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo- akcyjnej lub prokurenta uczestnika konkursu / uczestników konkursu, 
nie skazano prawomocnie za przestępstwo, o którym mowa powyżej w pkt. a.;

c) nie wydano wobec mnie / nas prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 
administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, — opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
lub  
dokonałem / dokonaliśmy płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami  
lub  
zawarłem / zawarliśmy wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

d) w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wprowadziłem / nie 
wprowadziliśmy zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie 
podlegam / nie podlegamy wykluczeniu, spełniam / spełniamy warunki udziału w 
postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria i nie zataiłem / nie 
zatailiśmy tych informacji;
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e) jestem / jesteśmy w stanie przedstawić wymagane w postępowaniu konkursowym 
dokumenty;

f) 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 o udzielenie zamówienia;

g) nie brałem / nie braliśmy udziału w przygotowaniu postępowania o udzielenie 
zamówienia 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;

h) nie zawarłem / nie zwarliśmy z innymi uczestnikami konkursu porozumienia mającego 
na celu zakłócenie konkurencji między uczestnikami w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia;

i) nie jestem / nie jesteśmy podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 
kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

j) nie orzeczono wobec mnie / nas tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania 
się o zamówienia publiczne;

k) 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;

l) 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));

m) nie ogłoszono mojej / naszej upadłości,  
lub  
po ogłoszeniu upadłości zawarłem / zawarliśmy układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, a układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
majątku upadłego, a sąd nie zarządził likwidacji mojego / naszego majątku w trybie art. 
366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 
233, z późn. zm.8));

n) w sposób zawiniony poważnie nie naruszyłem / nie naruszyliśmy obowiązków 
zawodowych, oraz nie zaistniała sytuacja w której w wyniku zamierzonego działania 
lub rażącego niedbalstwa nie wykonałem / nie wykonaliśmy lub nienależycie 
wykonałem / wykonaliśmy zamówienie publiczne;

o) jako uczestnik / uczestnicy konkursu nie pozostaję / nie pozostajemy, ani osoby 
uprawnione do reprezentowania mnie / nas, nie pozostają w relacjach określonych w 
art. 17 ust. 1 pkt 2– 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z: 
— Zamawiającym, 
— osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, 
— członkami Sądu konkursowego;

p) nie miała miejsca sytuacja w której z przyczyn leżących po mojej / naszej stronie, nie 
wykonałem / nie wykonaliśmy albo nienależycie wykonałem / wykonaliśmy w istotnym 
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, 
zawartą z zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 
odszkodowania.
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5. 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. 
oochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 184) i przedstawiam / 
przedstawiamy listę podmiotów należących do grupy kapitałowej:1

…………………………………………………………….………………………….

…………………………………………………………….………………………….

…………………………………………………………….………………………….
(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)

6. Udzielam/y zamawiającemu, do złożonej pracy konkursowej, bezpłatnej licencji 
niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo od momentu zatwierdzenia 
wyników konkursu przez kierownika zamawiającego, na polach eksploatacji 
wymienionych w pkt. 6.1. regulaminu.

7. Zdobywając pierwszą nagrodę w konkursie przenoszę / przenosimy na Zamawiającego 
autorskie prawa majątkowe wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnych 
praw autorskich do pracy konkursowej, na warunkach określonych w Regulaminie w 
Rozdz. III pkt. 4.

8. Zdobywając inną niż pierwszą nagrodę lub wyróżnienie w konkursie przenoszę / 
przenosimy na zamawiającego autorskie prawa majątkowe wraz z prawem do 
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do pracy konkursowej, na 
warunkach określonych w Regulaminie Rozdz. III pkt. 4.

9. Korzystanie przez zamawiającego z utworu, nie naruszy jakichkolwiek praw osób 
trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.

10.Wyrażam / Wyrażamy zgodę na przetwarzanie podanych we wniosku o dopuszczenie 
do udziału w konkursie oraz w karcie identyfikacyjnej pracy konkursowej moich / 
naszych danych osobowych przez zamawiającego w celu organizacji i 
przeprowadzenia konkursu oraz na potrzeby wykorzystania pracy konkursowej zgodnie 
z postanowieniami regulaminu.

11. 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 
współorganizator konkursu, wskazani w Regulaminie konkursu w Rozdz. I pkt. 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,
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- 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 kontaktowy)

…………………………………………………………….
(e-mail)

Pełnomocnikiem uczestnika / uczestników konkursu jest :2

………………………………………………………………………………………………

Do wniosku załączamy wymagane Regulaminem oświadczenia i dokumenty 
potwierdzające spełnianie warunków udziału w Konkursie:

Lista dokumentów:
1. Kopia uprawnień / zaświadczenie z samorządu zawodowego1

2. ………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………

3

………………………………………………………
(miejscowość i data)

………………………………………………………
(czytelny podpis osoby lub osób uprawnionych  
do reprezentowania uczestnika występującego 

samodzielnie, albo czytelny podpis osoby uprawnionej  
do reprezentowania uczestników  

wspólnie biorących udział w konkursie)3

 Niepotrzebne skreślić1

 Wypełnić w przypadku ustanowienia pełnomocnika i załączyć odpowiednie pełnomocnictwo2

 Podpisuje uczestnik składający wniosek lub jego pełnomocnik. W przypadku uczestników 3

wspólnie biorących udział w konkursie oświadczenie podpisuje pełnomocnik w imieniu uczestników 
wspólnie biorących udział w konkursie.
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