
Załącznik nr 2 do Regulaminu  

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ  
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu   
ul. Janusza Kurtyki 1 
02-676 Warszawa  
 
 

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE   

Działając w imieniu reprezentowanego przeze mnie podmiotu zgłaszam chęć udziału w 
konkursie na opracowanie koncepcji artystycznej i merytorycznej upamiętnienia 
ofiar Zbrodni Wawerskiej z 27 grudnia 1939 roku w Warszawie.   

Dane Uczestnika:  

Nazwa: ..............................................................................................................  

Adres siedziby:  
 
............................................................................................................................ 
 
………………………………………………………………………………… 
 
Telefon/Fax: 
............................................................................................................................  

Adres poczty elektronicznej (e-mail):  
 
............................................................................................................................  
 
NIP: ...................................................................................................................  

Oświadczam, że udzielam bezwarunkowej zgody na wykorzystanie informacji oraz utworów 
stanowiących przedmiot praw autorskich, przekazywanych w trakcie niniejszego konkursu, na 
potrzeby IPN związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego/  
  
  

Jednocześnie składamy następujące Oświadczenia:  

1. Oświadczam/y, że zapoznałem się/zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o konkursie oraz 
Regulaminem konkursu wraz z załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz 
przyjmujemy warunki w nich zawarte.  

2. Oświadczam/y że udzielam/y Zamawiającemu bezpłatnej licencji niewyłącznej, 
nieograniczonej terytorialnie i czasowo od momentu zatwierdzenia wyników konkursu przez 
Kierownika Zamawiającego do pracy konkursowej złożonej w konkursie, na polach 
eksploatacji wymienionych  w Rozdziale XIV ust. 1 Regulaminu konkursu.  



3. Oświadczam/y, że 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 Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe do pracy konkursowej, na warunkach określonych w Regulaminie konkursu w 
Rozdziale XIV ust. 1 .  

4. Oświadczam/y, że korzystanie przez Zamawiającego z utworu, nie naruszy jakichkolwiek 
praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.  

5. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną, stanowiącą Załącznik nr 8 do 
regulaminu i że klauzula została przedstawiona wszystkim reprezentowanym przeze mnie 
uczestnikom konkursu.  

6. Osobą wyznaczoną do kontaktu z Zamawiającym jest:  

..................................................., tel. ........................................., mail: ............................................   

7. Wszelką korespondencję dotycząca Konkursu proszę kierować na adres:  

………………………………………………………………………………………  
Nazwa Uczestnika Konkursu  

……………………………………………………………………………………….  
Adres  

……………………………………………………………………………………….  
Telefon  

……………………………………………………………………………………….  
Fax  

……………………………………………………………………………………….  
E-mail  

  
  
  

                                                                                                          
     

  
 

 

………............................................................. 
imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego 

przedstawiciela 
uprawnionego do reprezentacji podmiotu 
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