Gdańsk, dnia 25 października 2019 r.

UNP: 2201-19-136401
Znak sprawy: 2201-ILN-2.260.24.2019

UCZESTNICY KONKURSU

Dotyczy: Konkurs MinFinTech organizowany przez Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku
w ramach programu GovTech Polska, którego przedmiotem jest opracowanie Platformy
szkoleniowej dla funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej dokonujących kontroli
celno-skarbowej z wykorzystaniem urządzeń RTG.
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku informuje, że zmianie ulega Regulamin Konkursu
w następującym zakresie:
1. Zmianie ulega termin zakończenia etapu przyjmowania wniosków o dopuszczenie
do udziału w Konkursie i trwa do dnia 30.10.2019 r. do godziny 14:00 (było do dnia
28.10.2019 r. godzina 00:00)
2. Z punktu 7.9 (dot. Oświadczeń) usuwa się następującą treść: „na formularzu zgodnym
z załącznikiem nr 1 do regulaminu”. Zdanie to przyjmuje następujące brzmienie
„Podmiot ubiegający się o udział w Konkursie, składając wniosek o dopuszczenie
do udziału w Konkursie oświadcza, że:… Lista oświadczeń pozostaje bez zmian.
3. Punkt 8.1 (dot. 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 (dot.
Harmonorgamu)”.
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,
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c) Za pośrednictwem ePUAP, przy czym składając wniosek w sposób określony
w punkcie b) i c) wniosek musi być podpisany podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (przesłanie
skanu dokumentu podpisanego odręcznie nie będzie traktowane jako skuteczne
złożenie wniosku).
4. Na mocy zmiany wymienionej w pkt 3, załącznik nr 1 traci moc
5. Do art. 21, pkt 21.1 (dot. Zmiany 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”.

Na oryginale podpis
z up. Dyrektora Izby Administracji
Skarbowej w Gdańsku
Dariusz Jankowiak
Zastępca Dyrektora
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