
Załącznik Nr 1.1. do regulaminu Konkursu 

na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej  

nowego zespołu budynków dydaktycznych 

 Akademii Muzycznej w Krakowie 

 

WNIOSEK 

o dopuszczenie do udziału w Konkursie 

na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego zespołu budynków 

dydaktycznych Akademii Muzycznej w Krakowie 

 

Nazwa/Nazwisko Uczestnika Konkursu1 

 

 

 

Adres Uczestnika Konkursu 

 

 

 

Osoba do kontaktu w sprawie 

Konkursu/pełnomocnik Uczestnika 

Konkursu2 

 

Numer telefaksu oraz e-mail do 

korespondencji w sprawie Konkursu 

 

Dokładny adres do korespondencji w 

sprawie Konkursu  

 

 

 

  

  

W związku z Konkursem na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego zespołu 
budynków dydaktycznych Akademii Muzycznej w Krakowie, działając imieniem Uczestnika Konkursu 
wskazanego powyżej, składam niniejszym wniosek o dopuszczenie do udziału w ww. Konkursie. 

Jednocześnie imieniem ww. Uczestnika Konkursu oświadczam, że: 

1. Uczestnikowi Konkursu znane są postanowienia regulaminu Konkursu oraz, iż jest on 

związany ww. postanowieniami; 

                                                           
1 W przypadku zbiorowych Uczestników Konkursu należy wskazać nazwy lub nazwiska oraz adresy wszystkich podmiotów  
2 Pełnomocnik - w przypadku Zespołowych Uczestników Konkursu 



2. Uczestnikowi Konkursu przysługują prawa autorskie do Pracy Konkursowej w zakresie 

określonym w warunkach Konkursu, w szczególności w Rozdziale I.9 Regulaminu Konkursu 

oraz w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w niniejszym Konkursie bez naruszania praw 

osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych do utworów składających się na Pracę 

Konkursową; 

Załącznikami do niniejszego wniosku są: 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania; 

3. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień wymaganych przez Organizatora Konkursu; 

4. Wykaz osób na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

Wniosek zawiera ……… ponumerowane /ponumerowanych stron. * 

*(niepotrzebne skreślić) 

 

Data: 

     

 ………………………………………… 

Podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu Uczestnika 

Konkursu



 Załącznik nr 1.2. do regulaminu Konkursu 

na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej  

nowego zespołu budynków dydaktycznych 

 Akademii Muzycznej w Krakowie 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków udziału w Konkursie 

na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego zespołu budynków 

dydaktycznych Akademii Muzycznej w Krakowie 

Nazwisko/Nazwa Uczestnika Konkursu3  

 

 

 

 

oświadczam(my), że Uczestnik Konkursu, którego reprezentuję(jemy): 

1. posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności, 

2. posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, 

3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

Data: 

 ………………………………………… 

Podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu Uczestnika Konkursu 

                                                           
3 W przypadku zespołowego Uczestnika Konkursu nazwiska lub nazwy wszystkich podmiotów 



Załącznik Nr 1.3. do regulaminu Konkursu 

na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej  

nowego zespołu budynków dydaktycznych 

 Akademii Muzycznej w Krakowie 

 

OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia z Konkursu 

na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego zespołu budynków 

dydaktycznych Akademii Muzycznej w Krakowie 

 

Nazwisko/nazwa Uczestnika Konkursu 
4 

 

 

 

oświadczam(my), że Uczestnik Konkursu, którego reprezentuję(jemy)  

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów, o których mowa w 

art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Data: 

………………………………………… 

Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Uczestnika Konkursu

                                                           
4 W przypadku zespołowego Uczestnika Konkursu należy podać nazwiska/nazwy wszystkich podmiotów 



Załącznik nr 1.4. do Regulaminu Konkursu 

 na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej 

nowego zespołu budynków dydaktycznych 

 Akademii Muzycznej w Krakowie 

 

WYKAZ OSÓB 

na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, opisanego w Rozdziale II.1.4. Regulaminu  

 

 

 

 

Imię i Nazwisko 

 

Informacje dot. posiadanych 

uprawnień (organ wydający, 

nr uprawnień, data nabycia) 

Opis projektu zrealizowanego przez osobę, 

wskazywanego w celu potwierdzenia 

spełniania warunku udziału (nazwa 

podmiotu zamawiającego, nazwa projektu, 

charakter budynku, wartość prac 

budowalnych wykonanych na podstawie 

projektu, informacja o pełnieniu nadzoru 

autorskiego)  

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………… 

Podpis osoby uprawnionej do składania  

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy



Załącznik nr 1.5. do regulaminu Konkursu  

na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej 

 nowego zespołu budynków dydaktycznych  

Akademii Muzycznej w Krakowie 

 

Formularz identyfikacyjny 

(wzór – formularz składany wraz z Pracą Konkursową I Etapu, w osobnej, zamkniętej i oznaczonej 

kopercie – patrz Rozdział IV Regulaminu) 

Nazwisko/nazwa Uczestnika Konkursu 
5 

 

 

 

 

Działając imieniem ww. Uczestnika Konkursu podaję niniejszym następujący Numer Identyfikacyjny, 

którym ww. Uczestnik Konkursu będzie się posługiwał na potrzeby przeprowadzenia Konkursu: 

 

……………………………………………………………………………………………………….6  

Data: 

 

………………………………………… 

Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Uczestnika Konkursu 

                                                           
5 W przypadku zespołowego Uczestnika Konkursu należy podać nazwiska/nazwy wszystkich podmiotów 

6 Numer Identyfikacyjny powinien być ośmioelementowym ciągiem cyfr i liter 

 


