Załącznik Nr 1 - WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE WRAZ ZE STOSOWNYMI OŚWIADCZENIAMI I DEKLARACJAMI
Ja niżej podpisany:
TABELA 1
Nazwa podmiotu lub imię, nazwisko Uczestnika występującego samodzielnie albo pełnomocnika Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie:

Proszę postawić „X” we właściwej rubryce:
osoba fizyczna
firma / działalność gospodarcza

Legitymuję się dyplomem ukończenia uczelni wyższej w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu architekta lub artysty plastyka
lub
dysponuję przy pracy konkursowej osobą ze stosownym wykształceniem (w takim przypadku proszę wpisać poniżej imię i nazwisko osoby)

……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………...
Nazwa wyższej uczelni i wydziału (ukończonej przez Uczestnika lub osobę pozostającą w dyspozycji Uczestnika):

Numer (jeżeli został nadany) i data nadania dyplomu:

Nr……………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
Data:……………………………………….
lub
Oświadczam, że wykonałem w przeciągu 5 lat przed ogłoszeniem konkursu; rzeźbę, pomnik lub instalację funkcjonująca w przestrzeni publicznej, będącą upamiętnieniem wydarzenia
historycznego, ogólnie-znanej osoby lub grupy osób.
(Poniższe rubryki wypełnia jedynie Uczestnik, który nie legitymuje się dyplomem uczelni wyższej w zakresie wymienionym powyżej oraz nie dysponuje osobą z ww. wykształceniem)
Nazwa rzeźby / pomnika / instalacji :

Lokalizacja:

Data realizacji:

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………

Występując samodzielnie lub będąc pełnomocnikiem osób lub podmiotów wymienionych w TABELI 2
SKŁADAM WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE RZEŹBIARSKIM NA KONCEPCJĘ POMNIKA ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO.
Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że posiadam wiedzę i doświadczenie, odpowiedni potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia.
Oświadczam także, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu, w tym z warunkami dotyczącymi przeniesienia autorskich praw majątkowych na Zamawiającego.
Proszę o kierowanie korespondencji na adres (Uwaga: Rubryki proszę wypełnić wyraźnie, drukowanymi literami):

Nazwa podmiotu lub imię i nazwisko
uczestnika występującego samodzielnie
lub pełnomocnika

Adres

Telefon

ulica

miejscowość

tel.

nr domu i lokalu

kod pocztowy

fax

Adres(-y) poczty elektronicznej

Podpis:……………….……………………………………………………………………………………………………
(Podpis uczestnika konkursu występującego samodzielnie lub osoby reprezentującej podmiot występujący samodzielnie albo pełnomocnika (ewentualnie osoby reprezentującej podmiot pełniący rolę pełnomocnika) uczestników wspólnie
biorących udział w konkursie)
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ZAŁĄCZNIK 1, TABELA 2 – DANE UCZESTNIKÓW (osób, podmiotów)
biorących wspólnie udział w konkursie na opracowanie koncepcji pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego.
Niniejszą Tabelę wypełniają i załączają do Wniosku jedynie osoby, podmioty występujące wspólnie (również wspólnicy Spółek cywilnych) .
Uczestnicy wypełniający poniższą tabelę muszą wypełnić i dołączyć do Wniosku również TABELĘ 3 – Pełnomocnictwo
Nazwa podmiotu lub imię, nazwisko Adres, w tym adres poczty
Numer telefonu, faxu Nazwa wyższej uczelni i wydziału *
Numer i data uzyskania
uczestnika konkursu
elektronicznej
dyplomu *

Podpis

Uwaga!
* Rubryki oznaczone gwiazdką wypełniają jedynie Uczestnicy występujący wspólnie, wskazani jako osoby legitymujące się dyplomem ukończenia wyższych studiów (w tym studia I
stopnia) w zakresie architektury lub sztuki.
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ZAŁĄCZNIK 1, TABELA 3 - PEŁNOMOCNICTWO
UCZESTNICY KONKURSU WSPÓLNIE BIORĄCY UDZIAŁ KONKURSIE
NA OPRACOWANIE KONCEPCJI POMNIKA ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO
(imię nazwisko, nazwa Uczestnika konkursu i jego siedziba/ miejsce zamieszkania) *(1)
W tym także Uczestnika będącego pełnomocnikiem!

czytelny podpis osoby uprawnionej /osób uprawnionych
do działania w imieniu Uczestnika konkursu wspólnie
biorących udział w konkursie *(2)

Ustanawiają wspólnego PEŁNOMOCNIKA do reprezentowania ich w konkursie na opracowanie koncepcji pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego

(imię nazwisko lub nazwa pełnomocnika i jego siedziba/ miejsce zamieszkania)

Pełnomocnictwo wypełniają i składają Uczestnicy występujący wspólnie (również wspólnicy Spółek cywilnych).
*(1) W powyższej tabeli należy wymienić wszystkich Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie w tym także Uczestnika pełnomocnika.
*(2) Wymagane są podpisy wszystkich Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie w tym także Uczestnika będącego pełnomocnikiem
Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.

Data:……………………………………………………………………
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