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

ZAŁĄCZNIK NR 1
WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
Uczestnik / Uczestnicy Konkursu:
Uczestnik Konkursu Nr 1:
Imię i Nazwisko lub Nazwa uczestnika Konkursu (jeśli Uczestnikiem jest przedsiębiorca, to nazwa zgodna z CEIDG / KRS):
...................................................................................................................................................................................................................
Adres: ...................................................................................................................................................................................................... .
Telefon: ..................................................................................... Adres e-mail: ........................................................................................
NIP (przedsiębiorstwa, jeśli dotyczy): .......................................................................................................................................................

w przypadku Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie:

Uczestnik Konkursu Nr 2:
Imię i Nazwisko lub Nazwa uczestnika Konkursu (jeśli Uczestnikiem jest przedsiębiorca, to nazwa zgodna z CEIDG / KRS):
...................................................................................................................................................................................................................
Adres: ...................................................................................................................................................................................................... .
Telefon: ..................................................................................... Adres e-mail: ........................................................................................
NIP (przedsiębiorstwa, jeśli dotyczy): .......................................................................................................................................................

Adres e-mail do korespondencji (zgodnie z Rozdz.I ust.1, pkt 1.8 Regulaminu)
...................................................................................................................................................................................................................
adres e-mail do korespondencji (łączny dla Uczestnika / Uczestników lub pełnomocnika

..........................................................................................................................................................................
miejscowość, data

Załącznik podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Uczestnika, zgodnie z formą
reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

Do Wniosku załączam / załączamy (*):
-

Załącznik nr 2 - PEŁNOMOCNICTWO; (*) (**)

-

Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIA;

-

Załącznik nr 4 – ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH;

-

Załącznik nr 5 – ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Załącznik nr 6 - WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW ZAŁĄCZONYCH DO WNIOSKU; (***)
(*) niepotrzebne skreślić
(**) załączyć w przypadku ustanowienia pełnomocnika
(***) do wniosku należy załączyć również pozostałe, wymagane Regulaminem Konkursu dokumenty

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

ZAŁĄCZNIK NR 2
PEŁNOMOCNICTWO
Jako Uczestnik Konkursu / Jako Uczestnicy Konkursu (*) biorący udział w Konkursie:
...................................................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko / nazwa Uczestnika (Uczestników) (**)

...................................................................................................................................................................................................................
niniejszym ustanawiam / ustanawiamy (*) pełnomocnika:
...................................................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko pełnomocnika

Adres: ...................................................................................................................................................................................................... .
Telefon: ..................................................................................... Adres e-mail: ........................................................................................
umocowanego w następującym zakresie:
-

złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie (*);

-

otrzymania zawiadomienia o dopuszczeniu, bądź nie do udziału w Konkursie (*);

-

składania pytań dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz pytań dotyczących Regulaminu Konkursu (*);

-

złożenia pracy konkursowej (*);

-

reprezentowania Uczestnika (Uczestników) Konkursu i składania oświadczeń woli w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu
(*);

-

reprezentowania Uczestnika (Uczestników) Konkursu w postępowaniu o udzielenie zamówienia - na podstawie art.23 ust.2 Ustawy
Prawo zamówień publicznych (*);

-

innych czynności: (*) .........................................................................................................................................................................
wyszczególnić jakich

..........................................................................................................................................................................................................
oraz do podpisywania wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych Regulaminem Konkursu, występowania we wszystkich
sprawach związanych z udziałem w niniejszym Konkursie.

..........................................................................................................................................................................
miejscowość, data

Załącznik podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Uczestnika (Uczestników) Konkursu
(***), zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie W przypadku Uczestników
wspólnie biorących udział w Konkursie pełnomocnictwo musi być podpisane przez każdego z Uczestników.

(*) niepotrzebne skreślić
(**) należy wymienić wszystkich Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie
(***) Załącznik nr 2 mogą podpisać wyłącznie osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Uczestnika (Uczestników)
Konkursu biorącego (biorących) udział w Konkursie.
UWAGA:
ZAŁĄCZNIK NR 2 załączyć w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

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

ZAŁĄCZNIK NR 3
(str.1/2)

OŚWIADCZENIA
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu (*) ubiegający się o
I nagrodę w Konkursie, w tym zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej
ręki, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu w skutek okoliczności określonych przez Zamawiającego w Regulaminie Konkursu i
spełniam warunki udziału w konkursie określone przez Zamawiającego w Regulaminie Konkursu.
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. 24 ust. 1

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 wszystkimi załącznikami do Regulaminu, nie wnoszę do niego żadnych
zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne i wystarczające informacje do przygotowania pracy konkursowej;

2.

jestem związany Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki, które wraz z odpowiedziami udzielonymi zgodnie treścią
Rozdz.I ust.1 pkt 1.7 uznaję za wiążące,

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 V Regulaminu Konkursu;

3.

zobowiązuję się do uwzględnienia - w opracowaniach pokonkursowych, w tym w dalszych fazach dokumentacji projektowej pokonkursowych wytycznych merytorycznych Sądu Konkursowego oraz uwag Zamawiającego;

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 o zastrzeżeniu jawności informacji
Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu (*) oświadczam, że:
nie zastrzegam / nie zastrzegamy jawności wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie. (*)
zastrzegam / zastrzegamy jawność wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie w zakresie: (*)
1. wszystkich informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(t.j.Dz.U. z 2019r. poz. 1010). (*)
2. informacji i dokumentów, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, dotyczących: (*)
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
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ZAŁĄCZNIK NR 3
(str.2/2)
Pisemne uzasadnienie (w przypadku zastrzeżenia jawności informacji):
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
UWAGA:W przypadku braku wypełnienia przyjmuje się iż Uczestnik/Uczestnicy Konkursu nie zastrzega / nie zastrzegają jawności wniosku o dopuszczenie do udziału w
Konkursie.

Oświadczenie dotyczące działalności gospodarczej
Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu (*) niniejszym
oświadczam, że praca konkursowa:
będzie wykonana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
nie będzie wykonana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Oświadczenie dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej lub dysponowania osobami w zakresie wymaganej zdolności zawodowej
Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu (*)
posiadam niezbędne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane Regulaminem Konkursu - Rozdział I ust. 8.
polegam na zdolnościach zawodowych i dysponuję co najmniej 1 osobą posiadającą niezbędne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia wymagane Regulaminem Konkursu - Rozdział I ust. 8.

Oświadczenie dotyczące uiszczania podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu (*) niniejszym
oświadczam, że:
wobec Uczestnika Konkursu lub żadnego z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie nie został wydany prawomocny
wyrok sądu lub ostateczna decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne
wobec Uczestnika Konkursu lub któregokolwiek z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie został wydany prawomocny
wyrok sądu lub ostateczna decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, jednakże Uczestnik, którego dotyczy w/w wyrok lub decyzja administracyjna, dokonał płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności (**)

Oświadczenie dotyczące możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne
Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu (*) niniejszym
oświadczam, że wobec Uczestnika Konkursu lub żadnego z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie nie zostało
wydane orzeczenie tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

..........................................................................................................................................................................
miejscowość, data

Załącznik podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Uczestnika, zgodnie z formą
reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie
OZNACZENIA:
zaznaczyć odpowiednie pole krzyżykiem;
(*) niepotrzebne skreślić;
(**) w tym przypadku należy załączyć stosowne dokumenty potwierdzające dokonanie płatności lub zawarcie porozumienia i wyszczególnić je w ZAŁĄCZNIKU NR 6
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ZAŁĄCZNIK NR 4
(str.1/2)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta Rybnika, z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 2,
44-200 Rybnik, oraz osoby upoważnione przez administratora danych osobowych, moich danych osobowych zawartych we
Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej hospicjum
stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku-Niedobczycach oraz wymaganych Regulaminem Konkursu załącznikach w celu
przeprowadzenia procedury Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej hospicjum stacjonarnego przy ul.
Barbórki w Rybniku-Niedobczycach .

..........................................................................................................................................................................
miejscowość, data

Załącznik podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Uczestnika, zgodnie z formą
reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie

Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej RODO)
informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony
danych Urzędu Miasta Rybnika (aktualne dane kontaktowe na stronie BIP) ze wskazaniem formy w jakiej oczekują odpowiedzi
i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu jej udzielenia.
3. Przetwarzanie odbywa się w na podstawie art. 7 i/lub 8 ustawy o samorządzie gminnym w celu realizacji uprawnień, spełnienia
obowiązków określonych przepisami prawa lub jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
albo w ramach sprawowania władzy publicznej.
Dane zawarte w przekazanych dokumentach dotyczących Konkursu będą ujawniane osobom upoważnionym przez
administratora danych osobowych, w szczególności Organizatorowi Wykonawczemu Konkursu, w celu przeprowadzenia
procedury Konkursu, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w
zakresie prowadzonej korespondencji. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu
zainteresowanemu taką informacją w zakresie przepisów prawa lub publikowane w BIP.
Przetwarzanie może być również niezbędne w celu zawarcia lub wykonania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą.
Mogą także wystąpić przypadki, w których będą Państwo proszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w
określonym celu. W takim przypadku zostaną Państwo poinformowani o celu przetwarzania oraz zakresie wyrażonej zgody.
Podanie danych może być wymogiem: ustawowym lub umownym.
4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w
okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane
jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania.
8. Tam gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić
zgody, lub przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie
danych do momentu jej wycofania. W celu wycofania zgody należy wysłać korespondencję z wykorzystaniem pisma ogólnego
na platformie SEKAP / ePUAP potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
korespondencją tradycyjną na adres Urzędu Miasta Rybnika opatrzoną własnoręcznym podpisem.

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

ZAŁĄCZNIK NR 4
(str.2/2)
9.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają
Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. instytucji publicznej odpowiedzialnej za ochronę danych
osobowych
10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do możliwości uczestniczenia w Konkursie na
opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku-Niedobczycach.
Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości uczestnictwa w Konkursie z uwagi na braki formalne.
11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a
administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni stopień ich ochrony.

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

ZAŁĄCZNIK Nr 6
WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW ZAŁĄCZONYCH DO WNIOSKU
O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu (*) przedstawiam
listę pozostałych dokumentów - wymaganych Regulaminem Konkursu (Rozdział I ust.8 pkt.8.5.) - załączonych do wniosku o
dopuszczenie do udziału w Konkursie (**):
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

..........................................................................................................................................................................
miejscowość, data

Załącznik podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Uczestnika, zgodnie z formą
reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie

(*) niepotrzebne skreślić

