KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO W STREFIE KULTURY W KATOWICACH

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): ............................................................ lub PESEL (osoby fizyczne): ................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
miejscowość, data, czytelny podpis Uczestnika Konkursu / pełnomocnika działającego w imieniu Uczestnika Konkursu

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): ............................................................ lub PESEL (osoby fizyczne): ................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
miejscowość, data, czytelny podpis Uczestnika Konkursu / pełnomocnika działającego w imieniu Uczestnika Konkursu

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

Do Wniosku załączam / załączamy (*):
Załącznik nr 2 - PEŁNOMOCNICTWO; (*) (**)
Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIA;
Załącznik nr 4 - WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW ZAŁĄCZONYCH DO WNIOSKU; (***)
Załącznik nr 5 - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
(*) niepotrzebne skreślić
(**) załączyć w przypadku ustanowienia pełnomocnika
(***) do wniosku należy załączyć również pozostałe, wymagane Regulaminem Konkursu dokumenty
UWAGA:
W przypadku większej ilości Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie należy powielić Załącznik nr 1 i zamieścić go jako
Załącznik 1b (ewentualnie 1c itd.) oraz ująć to w Wykazie pozostałych dokumentów załączonych do Wniosku o dopuszczenie do
udziału w Konkursie (Załącznik nr 4).
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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 opracowania studialnego (*);
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, czytelny podpis Uczestnika (Uczestników) Konkursu (***)
(podpis/podpisy czytelne, bądź podpis/podpisy wraz z pieczęcią w przypadku gdy są nieczytelne)

(*) 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.
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ZAŁĄCZNIK NR 3
OŚWIADCZENIA
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Konkursie
Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu (*) ubiegający
się o I nagrodę w Konkursie, w tym zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, oświadczam, że:
1. spełniam warunki udziału w Konkursie określone przez Zamawiającego w Regulaminie Konkursu - rozdz. I ustęp 8 punkt 8.4
2. nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Ustawy PZP.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy, iż w przypadku zaproszenia mnie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP) zobowiązany będę wykazać, że nie
zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust.1 pkt. 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Ustawy
Pzp.

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 udostępnionymi załącznikami do Regulaminu, nie wnoszę do niego żadnych
zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne i wystarczające informacje do przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w
Konkursie, a po udostępnieniu pozostałych załączników do przygotowania opracowania studialnego / 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 będę uznawać za wiążące,

Oświadczenie o wykorzystaniu materiałów stanowiących załączniki nr 21-26
do Regulaminu Konkursu
Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu (*) oświadczam,
że:
1. zobowiązuję się wykorzystać otrzymane materiały wyłącznie na potrzeby Konkursu na sporządzenie koncepcji urbanistycznoarchitektonicznej parkingu wielopoziomowego w Strefie Kultury w Katowicach;
2. zobowiązuję się do niewykonywania kopii otrzymanych materiałów oraz nie przekazywania ich osobom trzecim
3. zobowiązuję się po zakończeniu prac wszystkie otrzymane dane usunąć ze swych nośników cyfrowych

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 / opracowania studialnego;
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 / opracowanie studialne 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 z późn.zm.). (*)
2. informacji i dokumentów, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, dotyczących: (*)
..........................................................................................................................................................................................................
wyszczególnić informacje i dokumenty
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..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Pisemne uzasadnienie (w przypadku zastrzeżenia jawności informacji):
..........................................................................................................................................................................................................
pisemne uzasadnienie

..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
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 / opracowanie studialne:
będzie wykonana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
nie będzie wykonana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych
Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu (*) niniejszym
oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie - podanych we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz
z załącznikami oraz w karcie identyfikacyjnej pracy konkursowej - moich danych osobowych przez Zamawiającego i Organizatora
Wykonawczego Konkursu w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz na potrzeby wykorzystania pracy konkursowej
zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu.
Przyjmuję do wiadomości, że:
dotyczące mnie dane osobowe zawarte w dobrowolnie złożonym wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz karcie
identyfikacyjnej pracy konkursowej będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
administratorem tak zebranych danych osobowych jest Zamawiający, oraz Organizator Wykonawczy Konkursu, wskazani
w Regulaminie Konkursu,
moje dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom,
podanie danych jest dobrowolne,
mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych
w zbiorze.

Oświadczenie dotyczące dysponowania osobami
spełniającymi warunki Regulaminu Konkursu Rozdz. I ust. 8 pkt. 8.4
Niniejszym oświadczam, że w zespole opracowującym pracę konkursową / opracowanie studialne zapewniony jest udział osoby
(osób) posiadającej (posiadających) kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane Regulaminem Konkursu (Rozdział I ust. 8).
Lp

Imię i nazwisko

Rodzaj i numer posiadanych uprawnień(**)

Przynależność do Izby
Architektów(**)

...................................................................................................................................................................................................................
miejscowość, data, czytelny podpis Uczestnika (Uczestników) Konkursu / pełnomocnika działającego w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu

OZNACZENIA:
zaznaczyć odpowiednie pole krzyżykiem;
(*) niepotrzebne skreślić
(**) z uwzględnieniem Rozdz I ust. 8 pkt.8.6 Regulaminu Konkursu
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ZAŁĄCZNIK Nr 4
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 - załączonych do wniosku o dopuszczenie do
udziału w Konkursie (**):
1. ..........................................................................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................................................................................
4. ..........................................................................................................................................................................................................
5. ..........................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................
miejscowość, data, czytelny podpis Uczestnika (Uczestników) Konkursu / pełnomocnika działającego w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu

(*) niepotrzebne skreślić
(**) w przypadku konieczności powielenia Załącznika nr 1 ewentualne dodatkowe strony t.j. Załącznik 1b (ewentualnie 1c itd.) ująć
w powyższym wykazie
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ZAŁĄCZNIK Nr 5
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Celem zawarcia umowy o wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego jest pozyskanie przez
Zamawiającego przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej to jest sporządzenie (na podstawie
opracowanej pracy konkursowej) projektu koncepcyjnego, wielobranżowego, kompletnego projektu budowlanego w
zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, projektu wykonawczego architektury, niezbędnych
opracowań kosztorysowych, uzyskania wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień oraz decyzji w tym decyzji o
warunkach zabudowy oraz decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania inwestycyjnego "Budowa parkingu
wielopoziomowego w Strefie Kultury w Katowicach" wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą drogową oraz
infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu, a także pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie architektury.- według
zakresu opisanego w Rozdziale III ust. 4 Regulaminu - zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - w jego aktualnym na dzień złożenia wniosku o pozwolenia na
budowę brzmieniu.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w sposób zgodny z koncepcją wybraną w Konkursie po
uwzględnieniu ewentualnych zaleceń pokonkursowych Sądu Konkursowego, zgodnie z odpowiednimi ustawami,
rozporządzeniami, przepisami i polskimi normami (w ich aktualnym na dzień wykonania brzmieniu) oraz zgodnie z zapisami
Regulaminu Konkursu.
Wykonawca oświadcza, że przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.
W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji przystąpi do sprawdzenia i weryfikacji dokumentacji w czasie nie dłuższym niż 30
dni od daty przekazania. W przypadku gdy otrzymana dokumentacja będzie zawierała istotne wady Zamawiający zwróci ją
Wykonawcy z pisemnym podaniem przyczyn odmowy odbioru. Zamawiający uzgodni z Wykonawcą termin usunięcia uznanych
wad w dokumentacji.
Wykonawca ma prawo zlecić część prac związanych z wykonaniem umowy podwykonawcom, za których działania lub
zaniechania ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego.
Zlecenie podzielone będzie na 3 etapy:
I) opracowanie projektu koncepcyjnego, dla celów uzgodnienia rozwiązań projektowych, uwzględniającego ewentualne
zalecenia Sądu Konkursowego i sugestie Zamawiającego oraz dla celów pozyskania zapewnień i warunków technicznych
dostawy oraz odbioru mediów
II) dokumentacja obejmująca:
2) opracowanie inwentaryzacji i dokumentacji stanu istniejącego w zakresie zagospodarowania terenu, istniejącej zieleni,
instalacji i urządzeń technologicznych w zakresie niezbędnym dla sporządzenia nowej dokumentacji,
3)
opracowanie opinii, dokumentacji badań podłoża gruntowego z projektem geotechnicznym oraz dokumentacji
geologiczno- inżynierskiej, jeżeli będzie wymagana
4)
uzyskanie niezbędnych warunków, opinii oraz uzgodnień, jak również innych dokumentów niezbędnych do wykonania
przedmiotu umowy;
5)
uzyskanie mapy do celów projektowych,
6)
uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
7)
opracowanie wielobranżowego projektu zagospodarowania terenu i wielobranżowego projektu budowlanego wraz z
informacją BIOZ, w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę
8)
uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień oraz decyzji w tym decyzji o pozwoleniu na budowę;
9)
wykonanie projektów wykonawczych architektury
10) opracowanie przedmiarów robót,
11) przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym założeń wyjściowych do kosztorysowania oraz opracowanie
kosztorysów inwestorskich,
12) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót z uwzględnieniem art. 29 ust. 1-3 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, w zakresie architektury
13) wyciąg z ww. dokumentacji na potrzeby obliczenia kosztu cyklu życia budynku,
III) pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie architektury
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7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.

Wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonanie przedmiotu umowy odpowiadać będzie zakresowi wynikającemu z treści
Regulaminu - i będzie się składało z wynagrodzenia za wykonanie etapów wymienionych w pkt. 6, w tym należny podatek VAT.
W stosunku do opracowań dodatkowych - jeśli zajdzie potrzeba ich wykonania - wycena opracowań będzie sporządzona w
oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych
określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) lub szacowana wg uznanych
materiałów pomocniczych.
Wykonawca zachowuje osobiste prawa autorskie do opracowywanych dokumentacji projektowych.
Z chwilą przekazania Zamawiającemu opracowań oraz zapłaty za wykonane usługi projektowe Zamawiający nabywa od Autora
(Wykonawcy) autorskie prawa majątkowe do projektu na polach eksploatacji opisanych w Regulaminie Konkursu Rozdz. V
ust.1.
Zamawiającemu wolno będzie posługiwać się dokumentacją projektowo-kosztorysową w celach związanych z realizacją
inwestycji oraz eksploatacją obiektu po jej zakończeniu.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku:
ogłoszenia rozwiązania (likwidacji) firmy Wykonawcy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia,
utraty przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania czynności w zakresie objętym niniejszą umową.
Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej oraz pisemnego uzasadnienia i może nastąpić w
terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego rozliczenie pomiędzy stronami z tytułu wykonanych dotychczas
prac nastąpi na podstawie protokołu zaawansowania prac, a Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie obliczone na
podstawie wartości już wykonanych prac. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje także roszczenie o odszkodowanie w
wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za część dokumentacji od wykonania której Zamawiający odstąpił.
Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w formie przewidzianej
w art. 148 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości 5% wartości umowy brutto.
Umowa wiążąca Zamawiającego z Wykonawcą będzie uwzględniała postanowienia, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.

Oświadczenie o zapoznaniu się z istotnymi postanowieniami umowy
- o wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego będącej przedmiotem zamówienia
Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu (*) oświadczam,
że zapoznałem się z treścią istotnych postanowień umowy określonych w niniejszym załączniku, a po otrzymaniu nagrody w postaci
zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki o udzielenie zamówienia publicznego przystąpię do negocjacji w
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

...................................................................................................................................................................................................................
miejscowość, data, czytelny podpis Uczestnika (Uczestników) Konkursu / pełnomocnika działającego w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu

(*) niepotrzebne skreślić

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO W STREFIE KULTURY W KATOWICACH

ZAŁĄCZNIK Nr 6a
KARTA IDENTYFIKACYJNA
UCZESTNIKA (UCZESTNIKÓW) I ETAPU KONKURSU
Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu (*) oświadczam,
że opracowanie studialne oznaczone numerem rozpoznawczym:

zostało zgłoszona do Konkursu przez Uczestnika (Uczestników) Konkursu:
...................................................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko / nazwa Uczestnika (Uczestników) Konkursu

...................................................................................................................................................................................................................
adres (adresy)

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

...................................................................................................................................................................................................................
telefon, fax, adres e-mail do korespondencji

...................................................................................................................................................................................................................
PESEL, NIP Uczestnika (Uczestników) Konkursu

...................................................................................................................................................................................................................
miejscowość, data, czytelny podpis Uczestnika (Uczestników) Konkursu / pełnomocnika działającego w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu

(*) niepotrzebne skreślić
UWAGA:
W przypadku Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie należy podać dane wszystkich Uczestników Konkursu.

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO W STREFIE KULTURY W KATOWICACH

ZAŁĄCZNIK Nr 6b
KARTA IDENTYFIKACYJNA
UCZESTNIKA (UCZESTNIKÓW) II ETAPU KONKURSU
Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu (*) oświadczam,
że praca konkursowa oznaczona numerem rozpoznawczym:

została zgłoszona do Konkursu przez Uczestnika (Uczestników) Konkursu:
...................................................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko / nazwa Uczestnika (Uczestników) Konkursu

...................................................................................................................................................................................................................
adres (adresy)

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

...................................................................................................................................................................................................................
telefon, fax, adres e-mail do korespondencji

...................................................................................................................................................................................................................
PESEL, NIP Uczestnika (Uczestników) Konkursu

...................................................................................................................................................................................................................
miejscowość, data, czytelny podpis Uczestnika (Uczestników) Konkursu / pełnomocnika działającego w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu

(*) niepotrzebne skreślić
UWAGA:
W przypadku Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie należy podać dane wszystkich Uczestników Konkursu.

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO W STREFIE KULTURY W KATOWICACH

ZAŁĄCZNIK Nr 7a
LISTA OSÓB,
CZŁONKÓW ZESPOŁU AUTORSKIEGO OPRACOWANIA STUDIALNEGO
ORAZ OŚWIADCZENIE
Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu (*)
przedstawiam ostateczną listę osób - członków zespołu autorskiego, które opracowały opracowanie studialne (w szczególności
posiadających uprawnienia wymagane Regulaminem Konkursu - Rozdział I ust. 8):

l.p.

Imię i Nazwisko

zakres czynności (**)

informacja na temat kwalifikacji zawodowych i uprawnień (***)

1.

2.

3.

…

Niniejszym oświadczam, że w zespole opracowującym opracowanie studialne zapewniony jest udział osoby (osób) posiadającej
(posiadających) kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane Regulaminem Konkursu (Rozdział I ust. 8).

...................................................................................................................................................................................................................
miejscowość, data, czytelny podpis Uczestnika (Uczestników) Konkursu / pełnomocnika działającego w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu

(*) niepotrzebne skreślić;
(**) w szczególności: autor - projektant wiodący w specjalności architektonicznej;
(***) w szczególności: numer uprawnień do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz aktualny numer
weryfikacyjny zaświadczenia o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Architektów RP;

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO W STREFIE KULTURY W KATOWICACH

ZAŁĄCZNIK Nr 7b
LISTA OSÓB,
CZŁONKÓW ZESPOŁU AUTORSKIEGO PRACY KONKURSOWEJ
ORAZ OŚWIADCZENIE
Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu (*)
przedstawiam ostateczną listę osób - członków zespołu autorskiego, które opracowały pracę konkursową (w szczególności
posiadających uprawnienia wymagane Regulaminem Konkursu - Rozdział I ust. 8):

l.p.

Imię i Nazwisko

zakres czynności (**)

informacja na temat kwalifikacji zawodowych i uprawnień (***)

1.

2.

3.

…

Niniejszym oświadczam, że w zespole opracowującym pracę konkursową zapewniony jest udział osoby (osób) posiadającej
(posiadających) kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane Regulaminem Konkursu (Rozdział I ust. 8).

...................................................................................................................................................................................................................
miejscowość, data, czytelny podpis Uczestnika (Uczestników) Konkursu / pełnomocnika działającego w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu

(*) niepotrzebne skreślić;
(**) w szczególności: autor - projektant wiodący w specjalności architektonicznej;
(***) w szczególności: numer uprawnień do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz aktualny numer
weryfikacyjny zaświadczenia o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Architektów RP;

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO W STREFIE KULTURY W KATOWICACH

ZAŁĄCZNIK Nr 8a
POKWITOWANIE ZŁOŻENIA OPRACOWANIA STUDIALNEGO
I ETAPU KONKURSU
(DLA ORGANIZATORA KONKURSU)
Opracowanie studialne oznaczone numerem rozpoznawczym:

zostało przyjęte w dniu ..............................................................................................................................................................................
miejscowość, data, godzina

...................................................................................................................................................................................................................
podpis Sekretarza Organizacyjnego Konkursu / osoby upoważnionej

pieczęć Organizatora Konkursu

POKWITOWANIE ZŁOŻENIA OPRACOWANIA STUDIALNEGO
I ETAPU KONKURSU
(DLA UCZESTNIKA KONKURSU)
Opracowanie studialne oznaczone numerem rozpoznawczym:

zostało przyjęta w dniu ..............................................................................................................................................................................
miejscowość, data, godzina

...................................................................................................................................................................................................................
podpis Sekretarza Organizacyjnego Konkursu / osoby upoważnionej

pieczęć Organizatora Konkursu

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO W STREFIE KULTURY W KATOWICACH

ZAŁĄCZNIK Nr 8b
POKWITOWANIE ZŁOŻENIA PRACY KONKURSOWEJ
II ETAPU KONKURSU
(DLA ORGANIZATORA KONKURSU)
Praca konkursowa oznaczona numerem rozpoznawczym:

została przyjęta w dniu ..............................................................................................................................................................................
miejscowość, data, godzina

...................................................................................................................................................................................................................
podpis Sekretarza Organizacyjnego Konkursu / osoby upoważnionej

pieczęć Organizatora Konkursu

POKWITOWANIE ZŁOŻENIA PRACY KONKURSOWEJ
II ETAPU KONKURSU
(DLA UCZESTNIKA KONKURSU)
Praca konkursowa oznaczona numerem rozpoznawczym:

została przyjęta w dniu ..............................................................................................................................................................................
miejscowość, data, godzina

...................................................................................................................................................................................................................
podpis Sekretarza Organizacyjnego Konkursu / osoby upoważnionej

pieczęć Organizatora Konkursu

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO W STREFIE KULTURY W KATOWICACH

ZAŁĄCZNIK Nr 9
INFORMACJA
O PLANOWANYCH ŁĄCZNYCH KOSZTACH REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
NA PODSTAWIE PRACY KONKURSOWEJ
I PLANOWANYCH ŁĄCZNYCH KOSZTACH WYKONANIA ZAMÓWIENIA POKONKURSOWEGO
1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Planowane łączne koszty realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa parkingu wielopoziomowego w Strefie Kultury
w Katowicach” wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym ( zgodnie z zakresem określonym w
rozdz. I ustęp 3 pkt 3.4 Regulaminu Konkursu) na podstawie sporządzonej pracy konkursowej (w PLN):
koszt realizacji netto: ........................................................................................................................................................................
podatek VAT: ...................................................................................................................................................................................
koszt realizacji brutto: ......................................................................................................................................................................
słownie koszt realizacji brutto: .........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

w tym:
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Planowane łączne koszty wykonania zamówienia pokonkursowego - zgodnie z zakresem określonym w rozdz. I ustęp 3 pkt
3.5 i 3.6. Regulaminu Konkursu) (w PLN):
koszt wykonania zamówienia pokonkursowego netto: ....................................................................................................................
podatek VAT: ...................................................................................................................................................................................
koszt wykonania zamówienia pokonkursowego brutto: ...................................................................................................................
słownie koszt wykonania zamówienia pokonkursowego brutto: ......................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

UWAGI:
1. Niniejszy załącznik dołączyć na końcu do opisu opracowania studialnego/pracy konkursowej. Nie dołączać do wniosku o
dopuszczenie do udziału w Konkursie.
2. W niniejszej informacji należy uwzględnić zapisy Regulaminu Konkursu Rozdział I ustęp 3 punkty 3.3, 3.4, 3.5, 3.6.

