
Ogłoszenie nr 540057125-N-2020 z dnia 31-03-2020 r.

Warszawa:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o konkursie

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 520051414-N-2020 

Data: 20-03-2020 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Krajowy numer identyfikacyjny 12276098000000,

ul. ul. Wspólna  2, 00-926  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel.

226 618 432, e-mail dyr.generalny@gugik.gov.pl, faks 226 283 467. 

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

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: .2.1 

W ogłoszeniu jest: 01/04/2020, godzina: 15:00 

W ogłoszeniu powinno być: 08/04/2020, godzina: 15:00 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 3-Informacje dodatkowe 

W ogłoszeniu jest: Ogłoszenie Konkursu – 20.03.2020 r. 4.2. Składanie Wniosków o

dopuszczenie do udziału w Konkursie – do 01.04.2020 r. do godziny 15.00. 4.3.



Weryfikacja Wniosków, w tym uzupełnienia Wniosków – nie później niż do 10.04. 2020

r. 4.4.Zawiadomienie o dopuszczeniu do udziału w Konkursie – w terminie do

14.04.2020 r. 4.5.Składanie Prac Konkursowych – do dnia 08.05 2020 r. do godziny

15:00. 4.6.Ogłoszenie i zawiadomienie o wynikach Konkursu– do 15 dni roboczych od

dnia przewidzianego na składanie Prac Konkursowych, tj. 01.06.2020 r. 4.7. Wypłata

nagrody odbędzie się w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia ustalenia wyników

konkursu i nie dłuższym niż 30 dni od daty zawarcia umowy o przeniesienie autorskich

praw majątkowych z Organizatorem Konkursu. 4.8. Organizator Konkursu dopuszcza

możliwość zmiany ww. terminów. 

W ogłoszeniu powinno być: 4.1. Ogłoszenie Konkursu – 20.03.2020 r. 4.2. Składanie

Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – do 08.04.2020 r. do godziny

15.00. 4.3. Weryfikacja Wniosków, w tym uzupełnienia Wniosków – nie później niż do

17.04. 2020 r. 4.4. Zawiadomienie o dopuszczeniu do udziału w Konkursie – w terminie

do 21.04.2020 r. 4.5. Składanie Prac Konkursowych – do dnia 15.05. 2020 r. do godziny

15:00. 4.6. Ogłoszenie i zawiadomienie o wynikach Konkursu – do 15 dni roboczych od

dnia przewidzianego na składanie Prac Konkursowych, tj. 08.06.2020 r. 4.7. Wypłata

nagrody odbędzie się w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia ustalenia wyników

konkursu i nie dłuższym niż 30 dni od daty zawarcia umowy o przeniesienie autorskich

praw majątkowych z Organizatorem Konkursu. 4.8. Organizator Konkursu dopuszcza

możliwość zmiany ww. terminów. 


