
Ogłoszenie nr 540002204-N-2019 z dnia 07-01-2019 r. 

Warszawa:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o konkursie 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 500271250-N-2018 

Data: 13/11/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Krajowy numer identyfikacyjny 

00137770600000, ul. ul. Stanisława Dubois  5A, 00-184   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo 

Polska, tel. 22 5970927, e-mail biuro@csioz.gov.pl, faks 22 5970937. 

Adres strony internetowej (url): www.csioz.gov.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV. 

Punkt: 3. Informacje dodatkowe 

W ogłoszeniu jest: 1. Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na 

podstawie rozwiązań wynosi 3 000,00 zł. 2. Materiały do Konkursu, w tym opis Zadań danego 

Etapu, udostępniane uczestnikom przez Zamawiającego stanowią: a. w I Etapie Konkursu - 

próbka danych w postaci pliku tekstowego, b. w Etapie II Konkursu próbka danych w postaci 

pliku tekstowego, udostępniona podmiotom po przyjęciu zaproszenia do udziału w II Etapie i 

podpisaniu właściwych zobowiązań do nieujawniania tych danych podmiotom 

nieuczestniczącym w Konkursie. 3. Po dokonaniu oceny spełniania wymagań udziału w 

Konkursie, w tym po dokonaniu oceny Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie, 

zgodnie z Regulaminem, Zamawiający dopuści Wnioskodawcę do I Etapu Konkursu. 4. 

Wszystkie szczegóły dotyczące wymagań Zamawiającego odnoszące się do zakresu rzeczowego 
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i formy opracowania oraz sposobu prezentacji Rozwiązania zostaną udostępnione Uczestnikom 

pocztą elektroniczną na adres wskazany we wniosku w terminie do dnia 7 grudnia 2018 r. 5. 

Rozwiązania należy złożyć od dnia 7 grudnia do dnia 17 grudnia 2018 roku do godz. 10:00 w 

formie zgodnej z instrukcjami przekazanymi przez Zamawiającego. Ostanie Rozwiązanie 

zgłoszone przez danego Uczestnika przed wskazaną godziną w dniu zakończenia Etapu I 

traktowane jest jako ostateczne. Rozwiązania złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 6. 

Rozwiązanie Zadań I Etapu podlega ocenie Sądu Konkursowego, który dokonuje jej do dnia 21 

grudnia 2018 r. 7. Etap składania Rozwiązań przez Uczestników prowadzony w ramach Etapu II 

Konkursu, będzie trwała od 17 stycznia do 18 lutego 2019 r. do godziny 10:00. Ostatnie 

Rozwiązanie zgłoszone przez danego Uczestnika przed godziną 10:00 w dniu zakończenia Etapu 

II traktowane jest jako ostateczne. 8. Rozwiązania składane w Etapie II Konkursu podlegają 

ocenie Sądu Konkursowego, który dokonuje jej do dnia 28 lutego 2019 r., w oparciu o kryteria 

określone w regulaminie. 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac 

realizowanych na podstawie rozwiązań wynosi 3 000,00 zł. 2. Materiały do Konkursu, w tym 

opis Zadań danego Etapu, udostępniane uczestnikom przez Zamawiającego stanowią: a. w I 

Etapie Konkursu - próbka danych w postaci pliku tekstowego, b. w Etapie II Konkursu próbka 

danych w postaci pliku tekstowego, udostępniona podmiotom po przyjęciu zaproszenia do 

udziału w II Etapie i podpisaniu właściwych zobowiązań do nieujawniania tych danych 

podmiotom nieuczestniczącym w Konkursie. 3. Po dokonaniu oceny spełniania wymagań 

udziału w Konkursie, w tym po dokonaniu oceny Wniosku o dopuszczenie do udziału w 

Konkursie, zgodnie z Regulaminem, Zamawiający dopuści Wnioskodawcę do I Etapu Konkursu. 

4. Wszystkie szczegóły dotyczące wymagań Zamawiającego odnoszące się do zakresu 

rzeczowego i formy opracowania oraz sposobu prezentacji Rozwiązania zostaną udostępnione 

Uczestnikom pocztą elektroniczną na adres wskazany we wniosku w terminie do dnia 7 grudnia 

2018 r. 5. Rozwiązania należy złożyć od dnia 7 grudnia do dnia 7 stycznia 2019 roku do godz. 

10:00 w formie zgodnej z instrukcjami przekazanymi przez Zamawiającego. Wszelkie 

informacje o pozostałych terminach znajdują się w Regulaminie konkursu. 
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