
 

 

Załącznik Nr 6 do regulaminu konkursu 

na opracowanie koncepcji kontentu multimedialnego  

Muzeum Interaktywnego Centrum Edukacji Teatralnej  

w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie (MICET) 

 

WNIOSEK 

O dopuszczenie do udziału w konkursie 

na opracowanie koncepcji kontentu multimedialnego  

Muzeum Interaktywnego Centrum Edukacji Teatralnej w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie 

(MICET) 

Nazwa/Nazwisko Uczestnika1 

 

 

 

Adres Uczestnika 

 

 

 

Osoba do kontaktu w sprawie 

konkursu/pełnomocnik Uczestnika2 

 

Numer telefaksu oraz e-mail do 

korespondencji w sprawie konkursu 

 

Dokładny adres do korespondencji w 

sprawie konkursu  

 

 

 

  

 W związku z konkursem na opracowanie koncepcji kontentu multimedialnego Muzeum 

Interaktywnego Centrum Edukacji Teatralnej w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie (MICET), 

działając imieniem Uczestnika Konkursu wskazanego powyżej, składam niniejszym wniosek o 

dopuszczenie do udziału w ww. konkursie. 

Jednocześnie imieniem ww. Uczestnika Konkursu oświadczam, że: 

1. Oświadczam, że Uczestnikowi Konkursu znane są postanowienia Regulaminu Konkursu 

oraz, iż jest on związany ww. postanowieniami; 

                                                           
1 W przypadku zbiorowych Uczestników konkursu należy wskazad nazwy lub nazwiska oraz adresy wszystkich podmiotów  
2
 Także w przypadku Zespołowych Uczestników konkursu, patrz Rozdział III ust. 5.2. regulaminu 



 

 

2. Uczestnikowi konkursu przysługują prawa autorskie do pracy konkursowej w zakresie 

niezbędnym do wzięcia udziału w niniejszym konkursie bez naruszania praw osób trzecich, 

w tym autorskich praw osobistych do utworów składających się na pracę konkursową; 

3. Uczestnik udziela Zamawiającemu nieodpłatnej licencji, zgodnie z postanowieniami 

Rozdziału X ust. 2 Regulaminu Konkursu; 

 

Załącznikami do niniejszego wniosku są: 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 

3. Wykaz wykonanych usług 

4. Lista osób, którymi będzie dysponował Wykonawca 

5. Formularz identyfikacyjny 

Wniosek zawiera ……… ponumerowane /ponumerowanych stron. * 

*(niepotrzebne skreślid) 

Data: 

     

 ………………………………………… 

Podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeo woli w imieniu Wykonawcy  



 

 

Załącznik nr 7do regulaminu konkursu 

na opracowanie koncepcji kontentu multimedialnego  

Muzeum Interaktywnego Centrum Edukacji Teatralnej  

w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie (MICET) 

 

OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków udziału w konkursie 

na opracowanie koncepcji kontentu multimedialnego  

Muzeum Interaktywnego Centrum Edukacji Teatralnej  

w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie (MICET) 

 

Nazwisko/Nazwa Uczestnika3 

 

 

 

 

oświadczam(my), że Uczestnik konkursu, którego reprezentuję(jemy): 

1. posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiada wiedzę i doświadczenie, 

3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz  osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

Data: 

 ………………………………………… 

Podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeo woli w imieniu Uczestnika konkursu 

 

                                                           
3
 W przypadku zespołowego Uczestnika nazwiska lub nazwy wszystkich podmiotów 



 

 

Załącznik Nr 8 do regulaminu konkursu 

na opracowanie koncepcji kontentu multimedialnego  

Muzeum Interaktywnego Centrum Edukacji Teatralnej  

w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie (MICET) 

 

OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia z konkursu 

na opracowanie koncepcji kontentu multimedialnego  

Muzeum Interaktywnego Centrum Edukacji Teatralnej  

w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie (MICET) 

 

 

 

Nazwisko/nazwa Uczestnika 
4 

 

 

 

oświadczam(my), że Uczestnik konkursu, którego reprezentuję(jemy)  

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów, o których mowa w 

art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówieo publicznych. 

 

Data: 

 

………………………………………… 

Podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeo woli w imieniu Uczestnika  

                                                           
4
 W przypadku zespołowego Uczestnika konkursu należy podad nazwiska/nazwy wszystkich podmiotów 



 

 

Załącznik nr 9 do regulaminu konkursu 

na opracowanie koncepcji kontentu multimedialnego  

Muzeum Interaktywnego Centrum Edukacji Teatralnej  

w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie (MICET) 

 

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEO 

na potrzeby konkursu 

na opracowanie koncepcji kontentu multimedialnego  

Muzeum Interaktywnego Centrum Edukacji Teatralnej  
w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie (MICET) 

 

 

 

Zamawiający (nazwa  

i adres) 

 

Szczegółowy opis usług / dostaw wraz 

ze wskazaniem danych wymaganych 

w opisie warunków udziału w 

postępowaniu  

Data 

wykonania 

zamówienia 

Wartośd 

zamówienia 

brutto 

(PLN) 

 
 

 

  

 
 
 

 

  

 
 
  

  

 
 
  

  

Do niniejszego wykazu załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia. 

Data: 

………………………………………… 

Podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeo woli w imieniu Uczestnika 

 

Załączniki:  



 

 

Załącznik nr 10 do regulaminu konkursu  

na opracowanie koncepcji kontentu multimedialnego Muzeum Interaktywnego Centrum Edukacji 

Teatralnej w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie (MICET) 

LISTA OSÓB 

którymi Uczestnik będzie dysponował (wzór) 

Lp. Imię i 
nazwisko 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 

Wykształcenie (kierunek, 
uczelnia, data 
ukooczenia5) 

Opis 
doświadczenia

6  

Podstawa 
dysponowa

nia 

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

Do niniejszej listy załączam następujące dokumenty opisujące wykształcenie/doświadczenie 

posiadane przez poszczególne osoby wskazane w wykazie.  

Data: 

………………………………………… 

Podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeo woli w imieniu Uczestnika 

konkursu

                                                           
5 Jeżeli Organizator wymaga odpowiedniego wykształcenia 

6 Jeśli Organizator wymaga odpowiedniego doświadczenia 



 

 

Załącznik nr 11 do Regulaminu Konkursu 

na opracowanie koncepcji kontentu multimedialnego  

Muzeum Interaktywnego Centrum Edukacji Teatralnej  

w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie (MICET) 

 

Formularz identyfikacyjny 

(wzór) 

Działając imieniem Uczestnika Konkursu7: 

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

 

Niniejszym podaję następujący Numer Identyfikacyjny, którym ww. Uczestnik konkursu będzie się 

posługiwał na potrzeby przeprowadzenia konkursu: 

 

……………………………………………………………………………………………………….8  

Data: 

………………………………………… 

Podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeo woli w imieniu Uczestnika 

konkursu 

 

 

                                                           
7 W przypadku Zespołowych Uczestników konkursu należy wskazad wszystkie podmioty występujące 

razem 

8 Numer Identyfikacyjny powinien byd sześcioelementowym ciągiem cyfr i liter (co najmniej jedna 

litera wielka – wersalik - i co najmniej jedna litera mała) 

 


