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Załącznik nr 1  
do Regulaminu Konkursu 

 
........................................................................... 
Nazwa/Adres składającego wniosek 
 
 
........................................................................... 
Nr telefonu/faksu/e-mail 
 
 
........................................................................... 
 
Adres do korespondencji 

 
 
 
 
 

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU  
W KONKURSIE  

 
na opracowanie koncepcji architektonicznej  
ROZBUDOWY OPERY WROCŁAWSKIEJ  
WRAZ Z BUDOWĄ SCENY LETNIEJ  

 
 
 
W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o Konkursie, zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, na tablicy informacyjnej w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na jego stronie 
internetowej: 

1. Oświadczamy, że maksymalny planowany koszt przedsięwzięcia realizowanego na podstawie 
naszej pracy konkursowej nie przekroczy kwoty 85 233 000 zł (bez podatku VAT) . 

2. Oświadczam/-y, że: spełniam/-y warunki uczestnictwa w Konkursie określone w Regulaminie 
Konkursu oraz w ustawie – Prawo zamówień publicznych  

 
Zgodnie z Regulaminem Konkursu w załączeniu przedkładam/-my n/w dokumenty: 

 

1) pełnomocnictwo, do reprezentowania uczestnika Konkursu (Załącznik Nr 12) 

Uwaga! Dotyczy uczestników Konkursu występujących wspólnie, lub zespołu autorskiego, 
który wyznaczył osobę/ podmiot do występowania w jego imieniu. 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków. 

Uwaga! W przypadku zespołu autorskiego/ wspólnego wniosku – dotyczy wszystkich jego 
członków/uczestników 

Uwaga! Powyższe nie dotyczy osób fizycznych, które nie prowadzą działalności 
gospodarczej. 

3) oświadczenie uczestnika Konkursu o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy 
Pzp, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Regulaminu. 

4) oświadczenie/zobowiązanie uczestnika Konkursu do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na opracowanie: dokumentacji projektowej STWiOR, kosztorysu 
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         inwestorskiego, ROZBUDOWY  OPERY  WROCŁAWSKIEJ wraz z pełnieniem nadzoru 
autorskiego nad realizacją inwestycji na warunkach określonych w projektach umów 
stanowiących odpowiednio Załącznik nr 3 i nr 4 do Regulaminu Konkursu – w przypadku gdy 
Sąd Konkursowy najwyżej oceni złożoną pracę konkursową, zgodne w treści ze wzorem 
stanowiącym Załącznik Nr 5, 

Uwaga! W przypadku zespołu autorskiego/ wspólnego wniosku powyższe oświadczenie 
składa każdy jego członek/uczestnik. 

5) oświadczenie/zobowiązanie uczestnika Konkursu do złożenia, na etapie procedury udzielenia 
zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, dokumentów potwierdzających, że uczestnik 
Konkursu nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. tzn.: zgodne w treści ze wzorem stanowiącym 
Załącznik Nr 6, 

Uwaga! W przypadku zespołu autorskiego/ wspólnego wniosku powyższe oświadczenie 
składa każdy  jego członek /uczestnik. 

6) imienny wykaz i informację o osobach, które będą brały udział w wykonywaniu przedmiotu 
zamówienia :Załącznik Nr 7. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunków określonych 
w Części V pkt 1 ppkt.a2 Regulaminu. Do informacji należy dołączyć kopie posiadanych 
uprawnień budowlanych wymienionych osób (przez uprawnienia rozumie się uprawnienia do 
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, bez ograniczeń określone 
w ustawie Prawo budowlane) oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej izby 
samorządu zawodowego, 

7) informację o doświadczeniu uczestnika Konkursu, potwierdzającą spełnienie warunku, o 
którym mowa w Części V pkt 1  ppkt.a1 Regulaminu, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym 
Załącznik Nr 8. Do informacji należy załączyć dokumenty wystawione przez zlecających, 
potwierdzające wykonanie wykazanych dokumentacji projektowych z należytą starannością. 

 

3. Oświadczamy, że w przypadku uznania przez Sąd Konkursowy, naszej pracy za najlepszą, 
zobowiązujemy się sporządzić opracowania o których mowa w załączniku nr.3 do Regulaminu  w 
następujących terminach: 
      a) wielobranżową koncepcje pokonkursową , w terminie 4  tygodni  od dnia podpisania umowy 

, 

       b) wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, projekt budowlany wraz z informacją 
dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ,  w terminie 20  tygodni  od dnia podpisania 
umowy , 

      c) projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiOR, kosztorys inwestorski w terminie 48 
tygodni od dnia podpisania umowy . 

 

4.   Numer rachunku bankowego uczestnika Konkursu ................................................ 

 

 

 

 

 

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

Miejscowość i data  Podpis składającego oświadczenie 

 
 
 
 



 3 

 
 



 4 



 5 

 


