Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania i zabudowy Rynku Placu Grunwaldzkiego, Placu Jana Pawła II i ul. Kościelnej w Janowie

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO
UDZIAŁU W KONKURSIE (NR 1):
1. Czy dopuszcza się złożenie wniosku w biurze organizatora osobiście/pocztą/kurierem? Odpowiedź:
Nie dopuszcza się złożenia wniosku ani osobiście, ani pocztą, ani kurierem.
2. Czy dopuszcza się podpis wniosku oraz pełnomocnictwa podpisem zaufanym (z profilu zaufanego)
czy też wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym? Odpowiedź: Nie, wyłącznie
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Czy dopuszcza się ręczny podpis wniosku (oraz ewentualnego pełnomocnictwa), a dalej wysłanie go
po zeskanowaniu do PDF na adres korespondencyjny konkursu bez złożenia kwalifikowanego
podpisu elektronicznego? Czy takie złożenie wniosku (oraz ewentualnego pełnomocnictwa) będzie
prawidłowe? Odpowiedź: Nie.
4. Czy brak kwalifikowanego podpisu elektronicznego pod wnioskiem pozwala na jego późniejsze
złożenie (w wyniku wezwania) czy też zostanie on z automatu odrzucony bez wezwania?
Odpowiedź: Niepodpisane wnioski będą odrzucone.
5. Czy pełnomocnik posiadający kwalifikowany podpis elektroniczny, a uczestnik/uczestnicy konkursu
nie posiadają, może podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym skan pełnomocnictwa
zapisany do PDF z ręcznymi podpisami uczestników konkursu bez uwierzytelnienia notarialnego?
Czy takie pełnomocnictwo będzie prawidłowe? Odpowiedź: Nie.
6. Jeśli żaden uczestnik konkursu nie posiada kwalifikowanego podpisu elektronicznego i udziela
pełnomocnictwa osobie posiadającej kwalifikowany podpis elektroniczny to czy dopuszcza się:
ręczny podpis pełnomocnictwa przez uczestnika/uczestników konkursu z dokonaniem jego
notarialnego uwierzytelnienia w kancelarii notarialnej; skan dokumentu w kancelarii notarialnej z
zapisem skanu do PDF; a dalej podpisanie przez notariusza jego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym na pliku PDF; wysłanie tak podpisanego dokumentu PDF na adres
korespondencyjny konkursu (z wnioskiem) z adresu mailowego uczestnika konkursu? Czy tak
sporządzone pełnomocnictwo będzie prawidłowe? Czy Pełnomocnik będzie mógł wtedy podpisać
wniosek swoim kwalifikowanym podpisem elektronicznym w imieniu uczestnika/uczestników
konkursu? Orientacyjnie koszt podpisu przez notariusza to 20zł netto. Odpowiedź: Tak podpisane
pełnomocnictwo będzie prawidłowe a pełnomocnik będzie mógł wtedy podpisać wniosek swoim
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. Jeśli żaden uczestnik konkursu nie posiada kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz nie
udziela pełnomocnictwa, to czy dopuszcza się: ręczny podpis wniosku przez uczestnika/uczestników
konkursu z dokonaniem jego notarialnego uwierzytelnienia w kancelarii notarialnej; skan
dokumentu w kancelarii notarialnej z zapisem skanu do PDF; a dalej podpisanie przez notariusza
jego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na pliku PDF; wysłanie tak podpisanego dokumentu
PDF na adres korespondencyjny konkursu z adresu mailowego uczestnika konkursu? Czy tak
złożony wniosek będzie prawidłowy? Orientacyjnie koszt podpisu przez notariusza to 20zł netto.
Odpowiedź: Tak złożony wniosek będzie prawidłowy.
8. Jeśli żaden uczestnik konkursu ani pełnomocnik nie posiada kwalifikowanego podpisu
elektronicznego a zarazem ustanawia się pełnomocnika, to czy dopuszcza się: ręczny podpis
pełnomocnictwa przez uczestnika/uczestników konkursu oraz wniosku przez pełnomocnika
działającego w imieniu uczestnika/uczestników konkursu z dokonaniem ich notarialnego
uwierzytelnienia (wniosku i pełnomocnictwa) w kancelarii notarialnej; skan ww. dokumentów w
kancelarii notarialnej z zapisem skanów do PDF; a dalej podpisanie przez notariusza jego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym na dwóch plikach PDF (wniosek i pełnomocnictwo);
wysłanie tak podpisanych dokumentów PDF na adres korespondencyjny konkursu z adresu
mailowego uczestnika konkursu? Czy tak złożony wniosek i pełnomocnictwo będą prawidłowe?
Orientacyjnie koszt podpisów przez notariusza to 20-30zł netto. Odpowiedź: Tak złożony wniosek i
pełnomocnictwo będą prawidłowe.
9. Pytanie do Rozdziału II pkt 1. ust. 1.2.Czy wniosek można podpisać elektronicznym podpisem
zaufanym wygenerowanym poprzez platformę epuap? Odpowiedź: Nie, wyłącznie
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

