Gdańsk, 21.07.2016 r.

MODYFIKACJA
Zamieszczone na tablicy ogłoszeń Fundacji Rozwoju UG w dniu 21.07.2016 r.
ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 13/PBP/2016
Zamieszczonego na tablicy ogłoszeń Fundacji Rozwoju UG
W dniu 19.07.2016 r.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie
Dot.: zapytania ofertowego 13/PBP/2016 z dnia 19.07.2016 r. na koszulki na Dzień Ryby w ramach realizacji projektu pt.
„Przyjaciel Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego
użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego wprowadza modyfikację treści zapytania ofertowego
dotyczącą:
I. pkt. VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Zmianie ulegają następujące zapisy:
Było:
Ofertę proszę złożyć, zgodnie z załącznikiem nr 2 – formularzem ofertowym, najpóźniej do końca
dnia 25.07.2016 r. do godz. 09.00 (…)
Powinno być:
Ofertę proszę złożyć, zgodnie z załącznikiem nr 2 – formularzem ofertowym, najpóźniej do dnia
25.07.2016 r. do godz. 09.00 (…)
II.

Załącznik nr 1 do zapytanie ofertowego – opis przedmiotu zamówienia
1) Zmianie ulega zapis w pkt. 1 ust 1) – koszulki damskie
Było:
 Skład: 100% bawełny ring-spun
Powinno być
 Skład: minimum 95% bawełny ring-spun
2) Zmianie ulega zapis w pkt. 1 ust 2) – koszulki męskie
Było:
 Skład: 95% wysokogatunkowej bawełny czesanej, 5% elastan
 Opis: dopasowany krój; elastyczny ściągacz; podwójne szwy; taśma
wzmacniająca na karku w kontrastowym kolorze
Powinno być:
 Skład: minimum 95% wysokogatunkowej bawełny czesanej



Opis: dopasowany krój; elastyczny ściągacz; podwójne szwy; taśma
wzmacniająca na karku

Termin składania ofert ulega zmianie, tj. do dnia 25.07.2016 r. do godz. 09.00, w jeden
z wymienionych sposobów:
1) przesłać na adres Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego: ul. Bażyńskiego 1A,
Gdańsk 80-952,
2) przesłać faxem na numer: 58 523 33 65,
3) przesłać drogą mailową na adres: frugprzetargi@ug.edu.pl
4) złożyć osobiście w Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00 – 16:00.
UWAGA: Liczy się data wpływu oferty.
Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

