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Załącznik nr 1  
do Regulaminu konkursu 

 
 

WNIOSEK 
  

o dopuszczenie do udziału w konkursie  
 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie architektonicznym na: 
opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistyczn ej budynku Centrum STOS (Smart and 
Transdisciplinary knOwledge Services) wraz z rozwi ązaniami technologicznymi oraz gara żem 
podziemnym dla Centrum Informatycznego Trójmiejskie j Akademickiej Sieci Komputerowej, 
zlokalizowanego przy ul. Traugutta w Gda ńsku, 
 
Ja (my), niżej podpisany (podpisani), działający w imieniu i na rzecz:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 

(imię i nazwisko lub nazwa Uczestnika konkursu i adres jego siedziby lub miejsce zamieszkania albo imiona i nazwiska lub 
nazwy Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie i adresy ich siedzib lub miejsca zamieszkania) 

 
 

Adres do korespondencji : 
…………………………………….…………………………....…………………..……………………………… 

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

Tel.:  ……………………......…..………………                   fax: ...………................……………………….. 

e-mail  :  ………………….....…….…………… 

NIP: ……………………….........….................                    Regon: ………….…………………..…………… 

 

składam (składamy) wniosek o dopuszczenie mnie (nas ) do udziału ww. Konkursie.  
 

Jednocze śnie o świadczam (o świadczamy), że: 

zapoznałem (zapoznali śmy) si ę z treścią Regulaminu konkursu, wraz ze wszystkimi jego 

załącznikami, w cało ści go akceptuj ę (akceptujemy) i jestem (jeste śmy) zwi ązany (zwi ązani) 

warunkami okre ślonymi w Regulaminie.  

 
Do wniosku załączam (załączamy) oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie braku podstaw 
wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w konkursie* oraz Załącznik nr 11 do Regulaminu 
konkursu - Oświadczenie Uczestnika konkursu: 

1) …….......................................................................................................................................... 
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2) ............................................................................................................................................... 

3) ............................................................................................................................................... 

4) ............................................................................................................................................... 

5) ............................................................................................................................................... 

6) ............................................................................................................................................... 

7) ............................................................................................................................................... 

8) ............................................................................................................................................... 

9) ............................................................................................................................................... 

10) ............................................................................................................................................... 

11) ............................................................................................................................................... 

12) ............................................................................................................................................... 

13) ............................................................................................................................................... 

14) ............................................................................................................................................... 

15) ............................................................................................................................................... 
 
 
* wskazane w pkt 1, pkt 2 ppkt 1-5, pkt 7, pkt 8 ppkt 1-3 rozdziału V Regulaminu konkursu 
 
 
 
 
…..…………………………                                                  ..........…….…...…………….........………… 
     miejscowość , data                                                                                   (czytelny podpis osoby/osób uprawnionych do 
                                                                                                                  reprezentowania  Uczestnika/Uczestników konkursu) 

 

 

 


