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Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu pn. „System klasyfikowania 
zgłoszeń – GovTech Polska”  

(nr postępowania:  BG-II.211.19.2019) 

 
 
Zamawiający informuje, że w dniu 9 października 2019 r. wprowadził następujące 
zmiany w Regulaminie konkursu z dnia 4.09.2019 r. pn. „System klasyfikowania 
zgłoszeń – GovTech Polska”: 
 

1. Załącznik nr 1 (do Regulaminu) – „Wzór Formularza Wniosku o dopuszczenie do 
udziału w Konkursie” przyjmuje brzmienie, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do 
niniejszego ogłoszenia. 
 

2. Załącznik nr 3 (do Regulaminu) – „Umowa o zachowaniu poufności” przyjmuje 
brzmienie, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszego ogłoszenia 

 
3. Pkt 7.9 Regulaminu przyjmuje brzmienie:  

„Podmiot ubiegający się o udział w Konkursie  

a. składając Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie, na formularzu 
zgodnym z załącznikiem nr 1 do regulaminu oświadcza, że: 

1) posiada zdolność do czynności prawnych; 

2) spełnia warunki określone w pkt 7.6; 

3) zapoznał się z treścią Regulaminu; 

4) nie naruszy praw i dóbr osobistych podmiotów trzecich w związku z 
dostarczonymi Rozwiązaniami; 

b. przed otrzymaniem od Zamawiającego informacji w ramach II Etapu 
zobowiązany jest podpisać NDA, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do 
regulaminu. W przypadku gdy Uczestnik nie dostarczy podpisanej NDA 
uznaje się, że zrezygnował z udziału w II Etapie, zgodnie z 
postanowieniami pkt 3.14. Regulaminu. 

c. poprzez złożenie Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie  

1) zobowiązuje się, że wykorzysta przekazywane przez Zamawiającego dane 
i informacje wyłącznie na potrzeby Konkursu i zgodnie z Regulaminem; 

2) akceptuje elektroniczny sposób komunikacji z Zamawiającym wskazując 
adres email do komunikacji i rejestrując się na Platformie Konkursowej 
GovTech.” 
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4. Pkt 8.1 Regulaminu przyjmuje brzmienie: 

„Złożenie podpisanego Wniosku jest warunkiem koniecznym zgłoszenia 
uczestnictwa w Konkursie. Uczestnik składa Wniosek o dopuszczenie do udziału 
w Konkursie oraz Oświadczenia zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 
1 do Regulaminu w terminie wskazanym w punkcie 3.10. Wniosek może być 
składany:” 

 

Zamawiający udostępnia (w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia) 
ujednolicony Regulamin konkursu, w którym zmiany, o których mowa powyżej 
zostały zaznaczone kolorem czerwonym. 
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Załączniki: 
Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie 
Załącznik nr 2 - Umowa o zachowaniu poufności 
Załącznik nr 3 – Ujednolicony Regulamin konkursu (9.10.2019 r.) 

 


