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Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu

Do Zarządzenia PMK nr 1693/2004 z dn. 05.10.2004 r.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU

Imię i nazwisko: ..................................................................................................................

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

Nazwa uczestnika konkursu: ……………………….............................................................................

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

Adres uczestnika konkursu: …………………………............................................................................

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

Niniejszym, zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2004 r., Nr 19, poz. 177) oświadczam, że podmiot który reprezentuję:

 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy, 

tj.:

- w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządził szkody nie wykonując 
zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona 
do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest 
następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności;

- nie jest wykonawcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość 
ogłoszono;

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych 
(dotyczy osób fizycznych);

- żaden ze wspólników nie został prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych (dotyczy spółek jawnych);

- partner lub członek zarządu nie został prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych (dotyczy spółek partnerskich);

- żaden z komplementariuszy nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
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korzyści majątkowych (dotyczy spółek komandytowych oraz spółek komandytowo-
akcyjnych);

- żaden z urzędujących członków organu zarządzającego nie został prawomocnie skazany za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych (dotyczy osób prawnych);

- sąd wobec nas nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (dotyczy 
podmiotów zbiorowych);

- spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3;

- nie wykonywał czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania oraz 
nie posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych 
czynności;

- nie złożył nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- złożył oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych osób uprawnionych 

do reprezentowania uczestnika konkursu, osób które będą wykonywać pracę konkursową oraz osób 

uczestniczących w pracach nad przygotowaniem pracy konkursowej, zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póżn. zm.).

Jednocześnie oświadczam, że co najmniej jeden autor pracy konkursowej posiada uprawnienia 

budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń oraz jest członkiem 

właściwej Izby Architektów, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz 

ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów. Autorem/ autorami posiadającymi powyższe uprawnienia jest/są*:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

 _______________________ _________________________________

         (miejsce, data) (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania 
uczestnika konkursu)

                                                       
* Należy podać imię i nazwisko autora, posiadane kwalifikacje oraz przynależność do właściwej izby architektów.


