
Poznań, dnia 16 września 2016 r.

Towarzystwo Muzyczne 

im. Henryka Wieniawskiego

Adres: ul. Świętosławska 7

61 – 840 Poznań

Informacja o zmianach treści ogłoszenia

Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, po konsultacjach przeprowadzonych z Centrum

Informatycznym UAM oraz dokonaniu wizji lokalnej,  wprowadza zmiany do treści ogłoszenia na świadczenie

usługi  obejmującej  rejestrację  telewizyjną  i  transmisję  do  Internetu  koncertów  i  przesłuchań  podczas  15.

Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w dniach 8-23 października 2016 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie procedury przewidzianej w

art. 4 pkt. 8 w zw. z art. 4d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z

2015r. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z p. zmianami) w zw. z par. 5 ust. 5 Regulaminu z dnia 28 kwietnia 2015 roku w

sprawie  udzielania  zamówień  publicznych  nie  objętych  przepisami  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo

Zamówień Publicznych.

(i)

Zmiany dotyczą pkt. 4 pn. Opis przedmiotu zamówienia w ppkt. 4.8 w którym dotychczasową treść uchyla się

i zastępuje poniższą:

Zamawiający nie zapewnia łącza internetowego niezbędnego do dosyłu przekazu (w jakości HD) na potrzeby

jego dystrybucji. 

Wykonawca samodzielnie zapewni łącze internetowe niezbędne do dosyłu przekazu (w jakości  HD) na

potrzeby  jego  dystrybucji  wraz  z  koniecznym  okablowaniem  obiektu.  Po  stronie  Wykonawcy  jest  również

dystrybucja przekazu do odbiorców

(ii)

Zmiany dotyczą pkt. 4 pn. Opis przedmiotu zamówienia w ppkt. 4.21  w którym dotychczasową treść uchyla

się i zastępuje poniższą:



4.21 Wykonawca zrealizuje publikację zarejestrowanych i opracowanych materiałów

(pkt. 4.19a, 4.19b oraz 4.19c) na platformie youTube na koncie Zamawiającego oraz

na  własnej  platformie  oraz  przekaże  pliki  wynikowe  Zamawiającemu  (warianty

wskazane w pkt. 4.19a + 4.19 b lub 4.19 a +4.19c)

.

Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu mając na względzie powyższą zmianę treści

ogłoszenia  o zamówieniu  przedłuża termin składania  ofert o  czas  niezbędny do wprowadzenia  zmian we

wnioskach lub ofertach.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie

poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta / opakowanie

zawierające  ofertę  winno  być  zaadresowane  do  zamawiającego  na  adres  podany  w  punkcie  pierwszym

ogłoszenia  i  złożone  do  dnia  21  września  2016  roku godz.  10.00  i  opatrzone  nazwą,  dokładnym adresem

Wykonawcy oraz oznaczone w następujący sposób:

„Świadczenie usługi obejmującej rejestrację telewizyjną i transmisję do Internetu koncertów i

przesłuchań podczas 15. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w

dniach 8-23 października 2016r.„

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21 września 2016 roku o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z pkt. 1

ogłoszenia.

Z poważaniem 

                                                                          
Bartosz Bryła
Prezes


