
Załącznik nr 4. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie

  
WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

Jako Uczestnik Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika Konkursu

....................................................................................................................................
imię i nazwisko / nazwa Uczestnika 

....................................................................................................................................
adres 

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

....................................................................................................................................
tel., fax, e-mail 

....................................................................................................................................
REGON (PESEL), NIP 

składam wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie. 

Do wniosku załączam:

Pełnomocnictwo do reprezentowania Uczestnika Konkursu – załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu1

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w Konkursie i związaniu Regulaminem Konkursu – 
załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu

Kopię posiadanych uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków 
Izby Architektów RP2

Kopię dyplomu ukończenia uczelni wyższej, o której mowa w pkt. 8.2 ppkt a) Regulaminu Konkursu3

1 Należy załączyć w przypadku ustanowienia pełnomocnika, zgodnie z pkt 8.7. Regulaminu Konkursu

2 Dokument składa osoba fizyczna samodzielnie biorąca udział w konkursie, co najmniej jedna z osób występujących w zespole 
autorskim lub osoba, którą posługuje się podmiot biorący udział w konkursie.
3 Dokument składa osoba fizyczna samodzielnie biorąca udział w konkursie, co najmniej jedna z osób występujących w zespole 
autorskim lub osoba, którą posługuje się podmiot biorący udział w konkursie.



Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych – załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu4

Wykaz członków zespołu autorskiego - załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu5

Oświadczenie o zastrzeżeniu jawności informacji – załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu6

Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej7

________________________
miejscowość i data

              ___________________________________________
podpis Uczestnika Konkursu/pełnomocnika Uczestnika Konkursu

4 W przypadku składania wniosku wspólnego oświadczenie składa każdy z Uczestników Konkursu. 

5 Należy załączyć w przypadku Uczestnika biorącego udział w konkursie wspólnie lub będącego osobą prawną lub jednostką 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
6 Należy załączyć w przypadku, gdy Uczestnik Konkursu zastrzega jawność informacji.
7 Należy załączyć jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do Rejestru lub Ewidencji. Opis powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Uczestnicy Konkursu biorący udział 
wspólnie składają odrębne dokumenty, o ile prowadzą działalność gospodarczą.



Złącznik nr 5  . Pełnomocnictwo do reprezentowania Uczestnika Konkursu

________________________
        miejscowość i data

PEŁNOMOCNICTWO

Niniejszym udzielam/udzielamy pełnomocnictwa

 ….………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….…
 imię i nazwisko pełnomocnika oraz adres jego zamieszkania

do złożenia  wniosku  o dopuszczenie  do udziału  w konkursie; składania  pytań w sprawach
dotyczących  Regulaminu  Konkursu;  złożenia pracy  konkursowej;  składania  i  przyjmowania
wszelkich oświadczeń woli  i  wiedzy oraz  dokonywania czynności  przewidzianych przepisami
prawa,  składania  wyjaśnień  itp.;  odebrania  nagrody/wyróżnienia;  podpisania  wszystkich
niezbędnych  dokumentów  i  oświadczeń  wymaganych  Regulaminem  Konkursu  oraz
występowania we wszystkich sprawach związanych z udziałem w niniejszym Konkursie.

imię i nazwisko / nazwa Uczestnika Konkursu podpis



Załącznik  nr  6.  Oświadczenie  o  spełnieniu  warunków  udziału  w  Konkursie  i  związaniu
Regulaminem Konkursu

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków udziału w Konkursie i związaniu Regulaminem Konkursu

Jako  Uczestnik  Konkursu  /  Jako  pełnomocnik  działający  w  imieniu  Uczestnika  Konkursu
oświadczam, że:

• spełniam/spełniamy  warunki  przewidziane  przepisem  art.  22  ust.  1  ustawy  Prawo
Zamówień Publicznych. Na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt. 8.2 ppkt. a)
Regulaminu Konkursu wskazuję, że 

jestem  osobą  będącą  absolwentem  studiów  wyższych  na  kierunku  architektura/
architektura  i  urbanistyka  oraz  posiadam  uprawnienia  budowlane  w  specjalności
architektonicznej  do  projektowania  bez  ograniczeń  i  jestem  członkiem  Izby
Architektów RP

dysponuję*  osobą będącą absolwentem studiów wyższych na kierunku architektura/
architektura  i  urbanistyka  oraz  posiadającą  uprawnienia  budowlane  w  specjalności
architektonicznej  do  projektowania  bez  ograniczeń  i  będącą  członkiem  Izby
Architektów RP

co potwierdzam załączając do wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie

kopię dyplomu ukończenia uczelni wyższej  przez ………………………………………………………………

oraz  kopię  uprawnień  zawodowych  i  zaświadczenie  członkowskie  o  wpisie  na  listę
członków Izby Architektów RP …………………………………………………………………………………………….;

• zapoznałem/zapoznaliśmy się z Regulaminem Konkursu i  nie wnoszę/nie wnosimy do
niego  żadnych  zastrzeżeń  oraz  zdobyłem/zdobyliśmy  konieczne  informacje  do
przygotowania prac konkursowych;

• jestem/jesteśmy  związany/związani  Regulaminem  Konkursu  i  akceptuję/akceptujemy
jego warunki.

________________________
miejscowość i data

           ___________________________________________
podpis Uczestnika Konkursu/pełnomocnika Uczestnika Konkursu

* W przypadku kiedy Uczestnik Konkursu   polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami  tych  podmiotów,  w
szczególności  przedstawiając   zobowiązanie  tych  podmiotów do  oddania  mu do dyspozycji  niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji  zamówienia.



Załącznik  nr  7.  Oświadczenie  o    braku  podstaw  wykluczenia  oraz  wyrażeniu  zgody  na
przetwarzanie danych osobowych     

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw wykluczenia oraz wyrażeniu zgody 

na przetwarzanie danych osobowych

1) Oświadczam,  że  nie  podlegam  wykluczeniu  z  udziału  w  Konkursie  na  podstawie
przesłanek  wykluczenia,  określonych  w  art.  24  ust.  1  oraz  ust.  5  ustawy  Prawo
Zamówień Publicznych. 

2) Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  przez  Zamawiającego  podanych  we  wniosku  o
dopuszczenie do udziału w konkursie oraz w karcie identyfikacyjnej pracy konkursowej
moich danych osobowych,  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych,  w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz na
potrzeby  wykorzystania  pracy  konkursowej  zgodnie  z  postanowieniami  Regulaminu
Konkursu.

3) Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Organizatora Konkursu materiałów i informacji
związanych z przeprowadzeniem Konkursu drogą elektroniczną, na podany przez mnie
adres e-mail. 

4) Wyrażam  zgodę  na  udostępnienie  moich  danych  osobowych  innym  podmiotom  w
zakresie niezbędnym dla organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym w szczególności
wyrażam zgodę na podanie moich danych osobowych do publicznej wiadomości (na ich
upublicznienie),  w  celu  i  zakresie  niezbędnym  i  uzasadnionym  procedurą
przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia jego wyników oraz promocją Konkursu.

5) Przyjmuję do wiadomości, że: 
◦ administratorem moich danych osobowych jest  Gmina-Miasto  Płock  z  siedzibą  w

Płocku, Stary Rynek 1,
◦ moje  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  organizacji  przeprowadzenia

konkursu  oraz  na  potrzeby  wykorzystania  pracy  konkursowej  zgodnie  z
postanowieniami Regulaminu Konkursu,

◦ posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
◦ podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednak  jestem  świadomy  tego,  że

podanie tych danych i udzielenie powyższych zgód jest niezbędne do uczestnictwa w
Konkursie.

 

________________________
miejscowość i data

                ___________________________________________
           podpis Uczestnika Konkursu



Załącznik nr 8.   Wykaz członków zespołu autorskiego

 WYKAZ  CZŁONKÓW  ZESPOŁU  AUTORSKIEGO

Przedstawiam wykaz członków zespołu autorskiego:

Lp. Imię i nazwisko

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

________________________
miejscowość i data

                ___________________________________________
podpis pełnomocnika Uczestnika Konkursu



Załącznik nr 9. Oświadczenie o zastrzeżeniu jawności informacji 

OŚWIADCZENIE 
o zastrzeżeniu jawności informacji 

Jako  Uczestnik  Konkursu  /  Jako  pełnomocnik  działający  w  imieniu  Uczestnika  Konkursu
oświadczam,  że  zastrzegam  jawność  wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału  w  konkursie  w
zakresie:

wszystkich informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  art.  11  ust.  4  ustawy  z  dnia  16
kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

informacji i dokumentów, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, dotyczących:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

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

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

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

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

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

Pisemne uzasadnienie: 

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

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

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

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

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

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

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

________________________
miejscowość i data

               ___________________________________________
podpis Uczestnika Konkursu/pełnomocnika Uczestnika Konkursu



Załącznik nr 10. Karta identyfikacyjna Uczestnika Konkursu

KARTA IDENTYFIKACYJNA UCZESTNIKA KONKURSU
 

Jako  Uczestnik  Konkursu  /  Jako  pełnomocnik  działający  w  imieniu  Uczestnika  Konkursu
oświadczam, że praca konkursowa oznaczona hasłem:

 

 
została zgłoszona do Konkursu przez Uczestnika Konkursu:  

 
……...............................................................................................................................
imię i nazwisko / nazwa Uczestnika

 
……...............................................................................................................................
adres

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

 
…....……….......................................................................................................................
tel., fax, e-mail

.....………........................................................................................................................
Numer rachunku bankowego

 

________________________
miejscowość i data

               ___________________________________________
podpis Uczestnika Konkursu/pełnomocnika Uczestnika Konkursu



Załącznik nr 11.   Pokwitowanie odbioru pracy konkursowej

POKWITOWANIE  ODBIORU  PRACY  KONKURSOWEJ

Praca konkursowa oznaczona hasłem:

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

o godz. ..........................................................

 
 

      .....................................................................
              podpis i pieczęć

      pracownika Urzędu Miasta Płocka



Załącznik nr 12. Oświadczenie o prawach autorskich

OŚWIADCZENIE
o prawach autorskich

Jako  Uczestnik  Konkursu  /  Jako  pełnomocnik  działający  w  imieniu  Uczestnika  Konkursu
oświadczam, że:

1) Praca konkursowa jest autorstwa:

Lp. Imię i nazwisko autora/zespołu autorskiego

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

stanowi przejaw mojej/naszej samodzielnej działalności twórczej o indywidualnym charakterze
oraz nie narusza praw autorskich osób trzecich. 

2)  Zezwalam/Zezwalamy  Zamawiającemu  na  nieodpłatne  korzystanie  z  przedstawionej
koncepcji konkursowej, bez względu na formę i układ, na następujących polach eksploatacji: 

a) publiczna prezentacja na wystawie pokonkursowej 
b) prezentacja w środkach masowego przekazu, w Internecie – na stronach i portalach

internetowych, w mediach społecznościowych itp. 
c) prezentacja w publikacjach, materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych

oraz wydawnictwach 
d) prezentacja,  publikacja  oraz  powielanie  w całości  lub  części  na  potrzeby  przebiegu,

promocji i archiwizacji Konkursu.

3)  W  przypadku  otrzymania  nagrody  lub  wyróżnienia,  z  chwilą  jej  wypłaty
przenoszę/przenosimy  w ramach  przyznanych  nagród  na Zamawiającego autorskie prawa
majątkowe  do  opracowanych  koncepcji  będących  przedmiotem  konkursu.  Przeniesienie
autorskich praw majątkowych następuje na następujących polach eksploatacji: 

a) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub w części jakimikolwiek środkami
i w jakiejkolwiek formie; 

b) tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu; 
c) utrwalanie w dowolnie wybranej przez Zamawiającego formie i w dowolny sposób; 
d) zwielokrotnianie każdą techniką znaną w chwili rozstrzygnięcia  niniejszego Konkursu

nośnikach, w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku
video, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym oraz wszystkich
typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego; 

e) wytwarzanie określoną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

f) wprowadzanie do obrotu (w tym poprzez sieć Internet) w tym wielokrotne
rozpowszechnianie utworu (w całości i we fragmentach); 



g) wprowadzanie do pamięci komputera; 
h) publiczne wykonanie, publiczne odtwarzanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a

także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

4)  W  przypadku,  o  którym  mowa  w  pkt.  3)  wraz  z  przeniesieniem  autorskich  praw
majątkowych  na  Zamawiającego  przenoszę/przenosimy  wyłączne  prawo  do  wykonywania
zależnego prawa autorskiego oraz udzielam/udzielamy zezwolenie na wykonywanie zależnego
prawa autorskiego przez osoby trzecie w tym prawo do dokonania zmian i przeróbek.
 
5) Gwarantuję/gwarantujemy, że w chwili przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw
autorskich do pracy konkursowej będą one wolne od wad prawnych.

6)  Zobowiązuję  się/Zobowiązujemy  się  do  niewykonywania  oraz  do  zapewnienia
niewykonywania  względem  Organizatora,  autorskich  praw  osobistych  do  Utworu,  w
szczególności  wyrażam/wyrażamy  zgodę  na  swobodny  wybór  czasu,  miejsca  oraz  formy
pierwszego publicznego udostępnienia Utworu.

________________________
miejscowość i data

               ___________________________________________
podpis Uczestnika Konkursu/pełnomocnika Uczestnika Konkursu


