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                                                                                                                  Warszawa, 25.10.2019 r. 
 
 
 

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

(nr postępowania:  BG-II.211.19.2019) 

 
Zamawiający informuje, że w dniu 24 października 2019 r. wprowadził następujące zmiany w 
Regulaminie konkursu pn. „System klasyfikowania zgłoszeń – GovTech Polska” 
 
 

1. Dot. pkt. 3.10 Regulaminu. Zmianie ulega termin zakończenia etapu przyjmowania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, który trwa w okresie od 12.09.2019r. 
do 30.10.2019 (było 28.10.2019). 
 

2. Punkt 6.4 Regulaminu przyjmuje brzmienie: 
 „Zamawiający w procesie Konkursu wybierze te prace konkursowe, które uzyskają 
najwyższą liczbę punktów zgodnie z pkt 11.1 i 11.2.” 
 

3. W punkcie 7.9 lit. a (dotyczy oświadczeń) usuwa się treść mówiącą: „na formularzu 
zgodnym z załącznikiem nr 1 do regulaminu”. Zdanie pierwsze przyjmuje brzmienie: 

               „Podmiot ubiegający się o udział w Konkursie 
a.  składając Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie oświadcza, że:” 

              [lista oświadczeń pozostaje bez zmian] 
 

4. Punkt 8.1 (dotyczy wniosków) zyskuje brzmienie: 
               „Złożenie Wniosku jest warunkiem koniecznym zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie.                 

Uczestnik składa Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie w terminie 
wskazanym w punkcie 3.10.   

               Wniosek może być składany:  
a) pisemnie - osobiście lub pocztą na adres siedziby Zamawiającego (liczy się data i 

godzina otrzymania wniosku przez Zamawiającego);  
b) za pośrednictwem Platformy Konkursowej GovTech; 
c) za pośrednictwem ePUAP.” 
 

5. Na mocy zmiany wymienionej w pkt. 3, załącznik nr 1 do Regulaminu traci moc. 
 

6. Do art. 21, pkt. 21.1 (dotyczy zmian regulaminu) dodaje się zdanie „Modyfikacje w 
zakresie terminów, a także składu Sądu Konkursowego oraz Sekretariatu nie wymagają 
zmiany treści regulaminu i będą dokonywane przez ogłoszenie na stronie konkursu oraz 
na Platformie Konkursowej GovTech”. 
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