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Nasz znak : ZP/ZOWR/341/21/10   Data : 
Ogłoszenie o konkursie Nr 353627-2010  2010-12-08 
 
 
 
 Zamawiający Gmina Olsztyn - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie, 
w imieniu którego działa : Stowarzyszenie Architektów Polskich Odział w Olsztynie 
działając na podstawie pkt. 18.2 Regulaminu Konkursu na twórcze prace projektowe 
na opracowanie projektu architektonicznego „BUDOWY CAŁOROCZNEJ 
INFRASTRUKTURY SPORTOWO- REKREACYJNEJ NAD JEZIOREM KRZYWYM 
W OLSZTYNIE” informuje, że ulega zmianie załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu 
– oświadczenie uczestnika konkursu wymagany wg zapisów pkt. 15.3 Regulaminu 
Konkursu, otrzymując nowe brzmienie . 
  

 W konsekwencji dokonania w/w zmiany informuję, że Zamawiający wprowadza 

nowy wzór załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu, który zostanie udostępniony 

wszystkim uczestnikom konkursu w sposób określony w pkt. 18.2 Regulaminu Konkursu . 

 Wszystkie wprowadzone zmiany należy uwzględnić przy sporządzaniu 

wniosku o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu konkursowym . 

 Zamawiający informuje ponadto, że wprowadzone zmiany będą wiążące dla 

wszystkich uczestników konkursu i zostaną przekazane uczestnikom, którzy 

otrzymali Regulamin Konkursu oraz zamieszczone na stronie internetowej pod 

adresem : www.osir.olsztyn.pl oraz  www.olsztyn.sarp.org 

 
         Dyrektor Jerzy Litwiński 

…………………………….. 
w imieniu Zamawiającego  

 
W załączeniu : 
Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu 

 

 

 

http://www.osir.olsztyn.pl/
http://www.olsztyn.sarp.org/


Załącznik nr 3 

 

ZAMAWIAJĄCY:          

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

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie     miejscowość i data 

ul. Żołnierska 13 A 

Olsztyn 

ORGANIZATOR KONKURSU. 

Stowarzyszenie Architektów Polskich Odział w Olsztynie 

ul. Kołłątaja 14 

10-034 Olsztyn 

tel/ fax: (89) 527 33 57 

e-mail: olsztyn@sarp.org.pl 

 

Oświadczenie 

Przystępując do konkursu w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (zespołu) 

oświadczam, że jako uczestnik konkursu : 

1.Spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – 

 Prawo zamówień publicznych ( tekst. Jedn. Dz.U z 2010r nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 

 dotyczące: 

a)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b)  posiadania wiedzy i doświadczenia, 

c)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia (lista osób w załączeniu), 

d)  sytuacji ekonomicznej i finansowej . 

2. Dysponuję w składzie zespołu architektem ( kierownik zespołu projektowego), który 

 posiada odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

 architektonicznej bez ograniczeń lub w przypadku uczestnika  mającego swoją siedzibę 

 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, równorzędne 

 uprawnienia oraz posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, gdyż w okresie ostatnich 

 trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

 postępowaniu konkursowym wykonał następujące opracowania dotyczące dokumentacji 

 projektowej w zakresie budowy obiektów kubaturowych użyteczności publicznej o 

 wartości prac projektowych równej co najmniej kwocie 400.000,00 PLN (netto) :  



 a) ……………………………………………………………………………………. 

  b) ……………………………………………………………………………………. 

 c) ……………………………………………………………………………………. 

3. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

 mocy art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych 

 ( tekst. Jedn. Dz.U z 2010r nr 113, poz. 759 z późn. zm.), a na  potwierdzenie braku 

 podstaw do wykluczenia składam wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 15 

 Regulaminu Konkursu . 

4.  Spełniam warunek dotyczący uzyskania przychodu netto ze sprzedaży prac 

 projektowych minimum : 1 000 000 zł w jednym z trzech ostatnich lat obrotowych lub jeśli 

 okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, gdyż uzyskałem przychód 

 netto ze sprzedaży prac projektowych w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych ( tj. 2007, 

 2008, 2009r. ) w wysokości : 

 
 

Rok obrotowy *) 

Wysokość przychodu netto ze sprzedaży prac 
projektowych wynikająca ze sprawozdanie 
finansowego  (lub jego części) lub innych 
dokumentów określających obroty oraz 

zobowiązania i należności w danym roku 
obrotowym / PLN / bez VAT 

2007 r. 
 
 

 

2008 r. 
 
 

 

2009 r. 
 
 

 

 

co potwierdza sprawozdanie finansowe (lub jego części) lub inny dokument, który dołączony 

jest do niniejszego oświadczenia wraz z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo 

jego części, jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta, zgodnie z przepisami o 

rachunkowości, a w przypadku uczestników konkursu nie zobowiązanych do sporządzania 

sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i 

należności - za rok obrotowy, w którym Wykonawca uzyskał przychodu netto ze sprzedaży 

prac projektowych w wysokości równej co najmniej : 1 000 000 zł. 

 

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

pieczęć firmy uczestnika konkursu  

podpis osoby uprawnionej miejscowość i data 

 

*) Należy wskazać jeden rok z trzech lat obrotowych lub jeśli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy, to z tego  okresu, w którym uczestnik konkursu uzyskał przychód netto ze sprzedaży prac 

projektowych w wysokości równej co najmniej : 1 000 000 zł. 


