
Ogłoszenie nr 540229361-N-2019 z dnia 25-10-2019 r. 

Warszawa:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o konkursie 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 520205172-N-2019 

Data: 27/09/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Urząd Komunikacji Elektronicznej, Krajowy numer identyfikacyjny 01751079400000, ul. Giełdowa  

7/9, 01-211  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48225349233, e-mail 

zamowienia.publiczne@uke.gov.pl, faks +48225349341. 

Adres strony internetowej (url): 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV 

Punkt: 2.1) 1 

W ogłoszeniu jest: Data: 29/10/2019, godzina: 00:00 Język lub języki, w jakich mogą być 

sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe: Język polski 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 31/10/2019, godzina: 00:00 Język lub języki, w jakich mogą 

być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe: Język 

polski 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV 

Punkt: 2.2) 

W ogłoszeniu jest: Wniosek może być składany: a. pisemnie w siedzibie Zamawiającego w 



Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37, 1 piętro (Kancelaria Główna) w godzinach 8:15-

16:15 lub pocztą na adres siedziby Zamawiającego (liczy się data i godzina otrzymania wniosku 

przez Zamawiającego); Wniosek należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed 

otwarciem kopercie, którą należy opisać następująco: Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. 

Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa. Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie na: 

„Platformę prezentująca atrakcyjność inwestycyjną na obszarach białych plam w dostępie do 

Internetu” – sprawa nr: BA.WZP.26.47.2019. b. za pośrednictwem Platformy Konkursowej 

GovTech, przy czym w takiej sytuacji Wniosek musi być podpisany podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (przesłanie skanu dokumentu 

podpisanego odręcznie nie będzie traktowane jako skuteczne złożenie Wniosku). 

W ogłoszeniu powinno być: Wniosek może być składany: a. pisemnie w siedzibie 

Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37, 1 piętro (Kancelaria Główna) w 

godzinach 8:15-16:15 lub pocztą na adres siedziby Zamawiającego (liczy się data i godzina 

otrzymania wniosku przez Zamawiającego); Wniosek należy złożyć w nieprzeźroczystej, 

zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, którą należy opisać następująco: Urząd Komunikacji 

Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa. Wniosek o dopuszczenie do udziału w 

Konkursie na: „Platformę prezentująca atrakcyjność inwestycyjną na obszarach białych plam w 

dostępie do Internetu” – sprawa nr: BA.WZP.26.47.2019. b. za pośrednictwem Platformy 

Konkursowej GovTech. c. za pośrednictwem ePUAP. 


