Warszawa, dnia 25 października 2019r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Departament Budżetu i Finansów
DBiF-III.262.19.2019

Zmiana treści
Regulaminu konkursu GovTech Polska
„Walidator zdjęć”, nr postępowania: 19/MC/K/19
w tym zamiana terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

Szanowni Państwo,
Zamawiający dokonuje następujących zmian treści Regulaminu konkursu:
1. Zmianie ulega termin zakończenia etapu przyjmowania wniosków o dopuszczenie do
udziału w Konkursie - do 30.10.2019 r. (było 28.10.2019).
2. Punkt 3.18 Regulaminu otrzymuje brzmienie „Szczegółowy opis zadań II Etapu konkursu
zostanie przekazany Uczestnikom pocztą elektroniczną w terminie do dnia 5.11.2019 r.”
3. Punkt 8.1 Regulaminu (dot. wniosków) otrzymuje brzmienie:
Złożenie Wniosku jest warunkiem koniecznym zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie.
Uczestnik składa Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie w terminie do 30
października 2019 r.
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.
4. W punkcie 7.9 Regulaminu (dot. oświadczeń) w zdaniu pierwszym usuwa się zwrot „na
formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do regulaminu”. Zdanie to otrzymuje brzmienie
„Podmiot ubiegający się o udział w Konkursie składając Wniosek o dopuszczenie do
udziału w Konkursie oświadcza, że:” Lista oświadczeń pozostaje bez zmian.
5. W punkcie 7.10 Regulaminu ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „Wnioskodawca
będzie mieć 5 dni na uzupełnienie lub przekazanie wyjaśnień dotyczących wniosków
o dopuszczenie do udziału w konkursie”.
Pismo jest zgodne z wymaganiami WCAG 2.0 dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób
niepełnosprawnych, określonymi w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 poz. 2247)

Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

6. W punkcie 21.1 Regulaminu (dot. 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”.

Z poważaniem
Andrzej Gorczyński
Dyrektor
Departamentu Budżetu i Finansów
/-podpisano elektronicznie-/
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