KONKURS NA SPORZĄDZENIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ ZESPOŁU ZABUDOWY
WIELORODZINNEJ Z ZIELENIĄ TOWARZYSZĄCĄ NA DZIAŁCE nr 57/1 PRZY UL. STASIECKIEGO W RADOMIU

Załącznik Nr 1 – wzór
Znak sprawy: PI-P.271.1.K.2020
RTBS „Administrator” Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 16A
26-600 Radom

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
dotyczy: Konkursu na sporządzenie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej
zespołu zabudowy wielorodzinnej z zielenią towarzyszącą na działce nr 57/1 przy
ul. Stasieckiego w Radomiu – przygotowanej w trybie i zakresie art. 6 i nast. ustawy
z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2020 r., poz. 219)
1. Dane Uczestnika konkursu:
a) Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie jest*:
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko/ nazwa oraz miejsce zamieszkania/ siedziba)
b) Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie są*:
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko/ nazwa oraz miejsce zamieszkania/ siedziba)
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko/ nazwa oraz miejsce zamieszkania/ siedziba)
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko/ nazwa oraz miejsce zamieszkania/ siedziba)
2. Zgodnie z dołączonym do Wniosku pełnomocnictwem, Pełnomocnikiem Uczestnika
konkursu/ Uczestników konkursu jest:**
…….....................................................................................................................................
(należy uwzględnić odpowiednio Załącznik nr 2 lub 2a do Regulaminu konkursu)
3. Korespondencję dotyczącą konkursu należy kierować na adres:
…….....................................................................................................................................
(adresat korespondencji)
…….....................................................................................................................................
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(adres)
…….....................................................................................................................................
(telefon)
…….....................................................................................................................................
(e-mail)

Jako Uczestnik samodzielnie biorący udział w konkursie/ Uczestnicy wspólnie biorący udział
w konkursie* niniejszym składam/ składamy* Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie na
sporządzenie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zespołu zabudowy wielorodzinnej
z zielenią towarzyszącą na działce nr 57/1 przy ul. Stasieckiego w Radomiu – przygotowanej
w trybie i zakresie art. 6 i nast. ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu
i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2020 r. poz.
219)
oraz oświadczam/ oświadczamy*, że
1) w załączeniu składam / składamy* wymagane dokumenty i oświadczenia, wskazane
w Rozdziale III Regulaminu konkursu.
2) zapoznałem/zapoznaliśmy* się z treścią Regulaminu konkursu i nie wnoszę/nie wnosimy* do
niego zastrzeżeń oraz uzyskałem/uzyskaliśmy* informacje niezbędne do przygotowania pracy
konkursowej.
3) jestem/jesteśmy*
w Regulaminie.

związany/związani*

warunkami

niniejszego

konkursu,

określonymi

4) w przypadku gdy moja/nasza* praca konkursowa uznana zostanie za najlepszą
i otrzymam/otrzymamy* nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia
z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem
pracy konkursowej przenoszę/przenosimy na Organizatora konkursu autorskie prawa
majątkowe do pracy konkursowej, na warunkach określonych w Regulaminie konkursu
w Rozdziale V.
5) korzystanie przez Organizatora z utworu, nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym
majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.
6) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu udziału w niniejszym konkursie.
7)

w przypadku otrzymania zaproszenia do złożenia pracy konkursowej materiały udostępnione
przez Organizatora konkursu będą przeze mnie wykorzystane wyłącznie w celu przygotowania
pracy konkursowej i nie zostaną opublikowane ani udostępnione innym podmiotom.

8)

…………………………………………………………………………………………………………..

*
**

niepotrzebne skreślić
wypełnić w przypadku ustanowienia pełnomocnika

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

.........................................................
(pieczątka i podpis uczestnika konkursu/
/osób uprawnionych/upoważnionych
do reprezentowania uczestnika)
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Załącznik Nr 1a – wzór
Znak sprawy: PI-P.271.1.K.2020

Wykaz osób, o których mowa w Rozdziale III ust. 2, pkt 2.1 lit. a
Regulaminu konkursu na sporządzenie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej
zespołu zabudowy wielorodzinnej z zielenią towarzyszącą na działce nr 57/1 przy
ul. Stasieckiego w Radomiu – przygotowanej w trybie i zakresie art. 6 i nast. ustawy
z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2020 r., poz. 219)
Warunek zostanie spełniony, jeśli Uczestnik konkursu wykaże, że w składzie zespołu projektowego znajduje
się:
a) co najmniej jedna osoba posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń, zgodnie z prawem państwa, w którym uzyskała te uprawnienia lub
w którym prowadzi działalność;
W przypadku Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie warunek ten może zostać spełniony przez
jednego z Uczestników.

Lp.

Imię i nazwisko członka
zespołu projektowego

Nazwa wyższej uczelni
i wydziału
Nr i data nadania dyplomu

Informacja o podstawie do
dysponowania daną osobą

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

1.

dysponowanie samodzielne / osoba
zostanie udostępniona przez inny podmiot *
………………………………**

…

dysponowanie samodzielne / osoba
zostanie udostępniona przez inny podmiot *
………………………………**
pozostali członkowie zespołu projektowego ***
Wykonawca oświadcza, iż dysponuje
po minimum jednej osobie
legitymującej się uprawnieniami
budowlanymi do

…

…

projektowania bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej i
będąca członkiem odpowiedniej izby
samorządu zawodowego
projektowania bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych i będąca
członkiem odpowiedniej izby samorządu
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zawodowego

…

projektowania bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, wodociągowych i
kanalizacyjnych i będąca członkiem
odpowiedniej izby samorządu
zawodowego

…

projektowania bez ograniczeń w
specjalności drogowej i będąca członkiem
odpowiedniej izby samorządu
zawodowego
*

niepotrzebne skreślić

**

w przypadku, gdy osoby zostaną udostępnione przez inny podmiot należy wpisać w wykropkowane miejsce
informację o podstawie do dysponowania oraz dane podmiotu udostępniającego.
W sytuacji, gdy Uczestnik konkursu polega na osobach udostępnionych przez inny podmiot zobowiązany jest udowodnić
Organizatorowi konkursu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji pracy konkursowej, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia (zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale III ust. 3 pkt 3.5 Regulaminu konkursu).

*** Uwaga: w wykazie należy wymienić wszystkich członków zespołu projektowego.

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

.........................................................
(pieczątka i podpis uczestnika konkursu/
/osób uprawnionych/upoważnionych
do reprezentowania uczestnika)

str. 4

KONKURS NA SPORZĄDZENIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ ZESPOŁU ZABUDOWY
WIELORODZINNEJ Z ZIELENIĄ TOWARZYSZĄCĄ NA DZIAŁCE nr 57/1 PRZY UL. STASIECKIEGO W RADOMIU

Załącznik Nr 1b – wzór
Znak sprawy: PI-P.271.1.K.2020

Wykaz projektów, o których mowa w Rozdziale III ust. 2, pkt 2.1 lit. b
Regulaminu konkursu na sporządzenie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej
zespołu zabudowy wielorodzinnej z zielenią towarzyszącą na działce nr 57/1 przy
ul. Stasieckiego w Radomiu – przygotowanej w trybie i zakresie art. 6 i nast. ustawy
z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2020 r., poz. 219)
Warunek zostanie spełniony, jeśli Uczestnik konkursu wykażą, że w okresie ostatnich 6 (sześciu) lat przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali (jako projektant główny) dokumentację projektową, tj. dwa
projekty budowlane i wykonawcze dla budowy – zespołu min. dwóch (dla każdego projektu) – budynków
wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu, dla którego zostało uzyskane pozwolenie na budowę
i rozpoczął się etap realizacji (budowy) o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań min. 5 000 m2 (dla
każdego projektu). Budynki te powinny mieć wysokość min. 4 kondygnacji, przynajmniej jeden z nich musi
mieć parking podziemny oraz windę.

Lp.

Nazwa
inwestycji
z podaniem
powierzchni
użytkowej
mieszkań

Ilość
budynków

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

Ilość
kondygnacji

Parking
podziemny

Winda

Data
rozpoczęcia
budowy

Nazwa
zamawiającego/inwestora

.........................................................
(pieczątka i podpis uczestnika konkursu/
/osób uprawnionych/upoważnionych
do reprezentowania uczestnika)
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Załącznik Nr 2 – wzór
Znak sprawy: PI-P.271.1.K.2020
PEŁNOMOCNICTWO
Uczestnik samodzielnie biorący udział w konkursu na sporządzenie koncepcji
urbanistyczno-architektonicznej zespołu zabudowy wielorodzinnej z zielenią
towarzyszącą na działce nr 57/1 przy ul. Stasieckiego w Radomiu – przygotowanej w
trybie i zakresie art. 6 i nast. ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w
przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji
towarzyszących (Dz. U. z 2020 r., poz. 219)*
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
(imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania)

ustanawia pełnomocnika:

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
(nazwa pełnomocnika oraz jego adres)

umocowanego do występowania i zaciągania zobowiązań w imieniu Uczestnika Konkursu.
Niniejsze pełnomocnictwo
w szczególności:
•
•
•

•
•
•

obejmuje

wszelkie

czynności

Uczestnika

konkursu

w

tym

podpisanie i złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie*,
złożenie pracy konkursowej *,
składanie i przyjmowanie w imieniu Uczestnika konkursu wszelkich oświadczeń woli
i wiedzy oraz dokonywanie czynności przewidzianych przepisami prawa, takich jak
poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem, zadawanie pytań, składanie
wyjaśnień, itp.*,
odebrania nagrody *,
prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw *,
wnoszenia środków ochrony prawnej *.

* niepotrzebne skreślić
UWAGA:

dokument winien być podpisany przez osobę/ osoby uprawnione do składania oświadczeń woli
w imieniu Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie, a także przez Pełnomocnika

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

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

.........................................................
(pieczątka i podpis uczestnika konkursu/
/osób uprawnionych/upoważnionych
do reprezentowania uczestnika)

.........................................................
(pieczątka i podpis pełnomocnika)
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Załącznik Nr 2a – wzór
Znak sprawy: PI-P.271.1.K.2020

PEŁNOMOCNICTWO
Uczestnicy wspólnie biorący udział w konkursu na sporządzenie koncepcji
urbanistyczno-architektonicznej zespołu zabudowy wielorodzinnej z zielenią
towarzyszącą na działce nr 57/1 przy ul. Stasieckiego w Radomiu – przygotowanej w
trybie i zakresie art. 6 i nast. ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w
przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji
towarzyszących (Dz. U. z 2020 r., poz. 219)*

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
(imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania)

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
(imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania)

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
(imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania)

ustanawiają wspólnego pełnomocnika:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
(nazwa pełnomocnika oraz jego adres)

umocowanego do występowania i zaciągania zobowiązań w imieniu Uczestnika Konkursu.
Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszelkie czynności Uczestnika konkursu w tym
w szczególności:
•
•
•

•
•
•

podpisanie i złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie**,
złożenie pracy konkursowej **,
składanie i przyjmowanie w imieniu Uczestnika konkursu wszelkich oświadczeń woli
i wiedzy oraz dokonywanie czynności przewidzianych przepisami prawa, takich jak
poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem, zadawanie pytań,
składanie wyjaśnień, itp.**,
odebrania nagrody **,
prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw **,
wnoszenia środków ochrony prawnej **.
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...............................................
miejscowość, data

.........................................................
(pieczątka i podpis uczestnika konkursu/
/osób uprawnionych/upoważnionych
do reprezentowania uczestnika)

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

.........................................................
(pieczątka i podpis uczestnika konkursu/
/osób uprawnionych/upoważnionych
do reprezentowania uczestnika)

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

.........................................................
(pieczątka i podpis uczestnika konkursu/
/osób uprawnionych/upoważnionych
do reprezentowania uczestnika)

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

.........................................................
(pieczątka i podpis Pełnomocnika)

UWAGA:

dokument winien być podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli
w imieniu KAŻDEGO z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie, a także przez
Pełnomocnika.

*UWAGA:

należy wymienić wszystkich Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie

** niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 4 – wzór
Znak sprawy: PI-P.271.1.K.2020

Wzór karty identyfikacyjnej
Kartę identyfikacyjną, sporządzoną zgodnie z poniższym wzorem, należy w zamkniętej kopercie dołączyć do pracy
konkursowej.

KARTA IDENTYFIKACYJNA
Uczestnika konkursu na sporządzenie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej
zespołu zabudowy wielorodzinnej z zielenią towarzyszącą na działce nr 57/1 przy
ul. Stasieckiego w Radomiu – przygotowanej w trybie i zakresie art. 6 i nast. ustawy
z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2020 r., poz. 219)
Sześciocyfrowy numer rozpoznawczy, którym oznaczona jest praca konkursowa:

1. Dane Uczestnika konkursu:
a) Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie*:
……………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko/ nazwa oraz miejsce zamieszkania/ siedziba)

b) Uczestnik konkursu wspólnie biorący udział w konkursie*:
……………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko/ nazwa oraz miejsce zamieszkania/ siedziba)
……………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko/ nazwa oraz miejsce zamieszkania/ siedziba)

……………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko/ nazwa oraz miejsce zamieszkania/ siedziba)
2. Lista członków zespołu projektowego
l.p.

Imię i nazwisko Członka zespołu projektowego

Własnoręczny podpis

1.
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2.

...

...
* niepotrzebne skreślić

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

.........................................................
(pieczątka i podpis uczestnika konkursu/
/osób uprawnionych/upoważnionych
do reprezentowania uczestnika)
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Załącznik Nr 5 – wzór
Znak sprawy: PI-P.271.1.K.2020

POKWITOWANIE ZŁOŻENIA PRACY KONKURSOWEJ

dotyczy: Konkursu na sporządzenie koncepcji architektoniczno- urbanistycznej zespołu
zabudowy wielorodzinnej z zielenią towarzyszącą na działce nr 57/1 przy ul. Stasieckiego w
Radomiu – przygotowanej w trybie i zakresie art. 6 i nast. ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o
ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji
towarzyszących (Dz. U. z 2020 r., poz. 219)

Praca konkursowa oznaczona kodem rozpoznawczym:

została przyjęta w dniu …………………………………….., o godz. …………………….............

……………………………………………..…………………..……………………
podpis osoby przyjmującej pracę konkursową
pieczęć Organizatora konkursu
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KONKURS NA SPORZĄDZENIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ ZESPOŁU ZABUDOWY
WIELORODZINNEJ Z ZIELENIĄ TOWARZYSZĄCĄ NA DZIAŁCE nr 57/1 PRZY UL. STASIECKIEGO W RADOMIU

Załącznik Nr 6 – wzór
Znak sprawy: PI-P.271.1.K.2020

Oświadczenie Uczestnika konkursu
dotyczy: Konkursu na sporządzenie koncepcji architektoniczno- urbanistycznej
zespołu zabudowy wielorodzinnej z zielenią towarzyszącą na działce nr 57/1 przy
ul. Stasieckiego w Radomiu – przygotowanej w trybie i zakresie art. 6 i nast. ustawy
z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2020 r., poz. 219)
Informacja o planowanych łącznych kosztach
wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej
Łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej:
brutto:.................................. PLN (słownie:.........................................................................)
VAT:......................................% ............................................. PLN
netto:................................... PLN (słownie:..........................................................................)
w tym:
koszt robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowokosztorysowej:
brutto:.................................. PLN (słownie:.........................................................................)
VAT:......................................% ............................................. PLN
netto:................................... PLN (słownie:..........................................................................)
koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowej z pełnieniem usług nadzoru autorskiego:
brutto:.................................. PLN (słownie:.........................................................................)
VAT:......................................% ............................................. PLN
netto:................................... PLN (słownie:..........................................................................)

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

.........................................................
(pieczątka i podpis uczestnika konkursu/
/osób uprawnionych/upoważnionych
do reprezentowania uczestnika)

UWAGA:
Niniejszy załącznik dołączyć należy do pracy konkursowej. Nie dołączać do wniosku o dopuszczenie do
udziału w Konkursie.
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