
 
 

Wrocław, 10.01.2018 r. 
 
 
Zamawiający: 
Dolnośląska Organizacja Turystyczna 
Ul. Świdnicka 44 
50-027 Wrocław 
 

Do:  
Wszystkich zainteresowanych 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „dostawę sprzętu i oprogramowania 
do przygotowania utworów audiowizualnych, usługę realizacji utworów audiowizualnych i 
zamieszczania w internecie oraz usługę promocji utworów audiowizualnych w internecie” w ramach 
projektu Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego ,,Wspólne 
dziedzictwo”, nr reg. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/000760, w ramach programu Interreg V-A Republika 
Czeska-Polska, osi priorytetowej2; priorytetu inwestycyjnego Wspieranie wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii 
terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów 
przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich 
rozwój” finansowanych z Funduszu Narodowego Republiki Czeskiej oraz Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.  
 

OGŁOSZENIE  O ZMIANIE TREŚCI SIWZ i TERMINIE SKŁADANIA OFERT 
 
1. Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
- Dz.U. 2017 poz. 1579 z późn.zm. – dalej ustawa PZP) dokonuje się zmiany treści SIWZ poprzez zmianę 
Załącznika nr 1 do SIWZ, tj. ,,Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia” w pkt. IV ,,Etapy Przedmiotu 
Zamówienia i terminy wykonania poszczególnych etapów” w zakresie ETAPU II poprzez zmianę pkt 1 
ppkt 8), który otrzymuje następujące brzmienie: 
 
,,wykonanie 40 utworów audiowizualnych o długości między 5, a 11 minut oraz do każdego z 40 
utworów audiowizualnych, na podstawie zebranego do nich materiału, wykonanie wersji krótkich: 
pierwszej o długości między 90, a 120 sekund oraz drugiej o długości między 10, a 20 sekund.” 
 
Zmianie uległa długość wykonywanych utworów audiowizualnych, która przed zmianą wynosiła od 9 
do 11 min, a po zmianie wynosi od 5 do 11 min. 
 
Pozostała treść SIWZ nie uległa zmianie. 
 
2. Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy PZP przedłuża się termin składania ofert do dnia 26.01.2018 r. 
do godziny 11.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.01.2018 r. o godz.12.00. 
 
3. Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych w dniu 10.01.2018 r. 
 
 
 
Przewodniczący Komisji Przetargowej 
Jakub Feiga 


