
Ogłoszenie nr 540201556-N-2020 z dnia 14-10-2020 r. 

Toruń: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 592873-N-2020 
Data: 08/10/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE , Krajowy numer identyfikacyjny 385314450, ul. Rynek 
Nowomiejski   28, 87-100   Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 665 864 940, e-mail 
office@ecfcamerimage.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): www.ecfcamerimage.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV. 
Punkt: 6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
W ogłoszeniu jest: w Ogłoszenie nr 592873-N-2020 z dnia 2020-10-08 r. termin składania ofert 2020-10-16, 
godzina: 12:00 głoszenie nr 540198004-N-2020 z dnia 09-10-2020 r. termin składania ofert 2020-10-19, 
W ogłoszeniu powinno być: 2020-10-20, godzina: 12:00 

II.2) Tekst, który należy dodać 
Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: II.9) 
Punkt: 9) Informacje dodatkowe 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Otrzymuje następujące 
brzmienie: „Uruchomienie platformy uruchomienie platformy w zakresie testowym nastąpi do 2 listopada 2020 r., 
do godziny 14.00, zaś uruchomienie platformy w zakresie produkcyjnym nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 
9 listopada 2020 r., do godziny 18.00, z zastrzeżeniem, że dwie niżej wymienione funkcjonalności: a) Dynamiczne 
tworzenie menu i ekranów – system musi pozwalać na tworzenie i ustawienie menu oraz stron serwisu z poziomu 
panelu administracyjnego. Musi zapewniać możliwość ustawiania kolejności oraz decydowania czy elementy menu 
mają być w głównym menu czy dodatkowych. Musi być możliwość ustawiania menu osobna dla każdej z platform 
(www, mobile, itp.); oraz b) System musi mieć dostęp do modułu PPV, który pozwala planować i prezentować 
transmisję na żywo w określonym przedziale czasowym (od do). Moduł PPV powinien mieć możliwość ustawienia 
odpowiedniego harmonogramu EPG, zostaną dostarczone w zakresie testowym do 30 listopada 2020 r., do 
godziny 14.00, zaś w zakresie produkcyjnym do 9 grudnia 2020 r., do godziny 18.00”. 

 


