Gdańsk, 07.09.2016r.

Zamieszczone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Fundacji Rozwoju UG
W dniu 07.09.2016 r.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie
dotyczy: postepowanie przetargowe nr PZP-4-kalendarze-PBP-2016 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia
02.07.2016r. na dostawę kalendarzy morskiego przyrodnika oraz planów lekcji dla Fundacji Rozwoju Uniwersytetu
Gdańskiego w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na
rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W związku z wpłynięciem, w dniach 05.09-07.09.2016 r., do Fundacji Rozwoju Uniwersytetu
Gdańskiego pytań do treści SIWZ w postępowaniu na dostawę kalendarzy morskiego przyrodnika oraz
planów lekcji dla Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w projekcie pt. „Przyjaciele 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, na podstawie art. 38 ust.
1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom
postępowania.

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający przewiduje listwowanie kalendarzy?
Odpowiedź nr 1
Zamawiający nie przewiduje listwowania w kalendarzach.

Pytanie nr 2
Czy Zamawiający przewiduje inny niż listwy formy oprawy?
Odpowiedź nr 2
Zamawiający nie przewiduje innych niż listwy form oprawy
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający wymaga formatu druku B2 tj 680x480mm?
Odpowiedź nr 3
Tak. Format B2 = 68x48 cm.
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający wymaga zadrukowany dwustronnie „plakat” w podwyższonym formacie bez dodatkowej
introligatorki tzn. listew, otworów czy składania
Odpowiedź nr 4
Zamawiający nie wymaga listwe, otworów ani składania w ramach przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 5
Czy Zamawiający wymaga projektu graficznego kalendarzy i planu lekcji?
Odpowiedź nr 4
Zgodnie z §1 ust. 5 projektu umowy, Zamawiający wskazuje:

1.

Zamawiający niezwłocznie po podpisaniu umowy, jednak nie później niż 2 dni po
podpisaniu umowy przekaże projekt graficzny kalendarzy i planów lekcji w formie
elektronicznej obsługiwanej za pomocą programów graficznych tj Corel, Ai, PDF

Zamawiający dodatkowo wskazuje, że projekt graficzny będzie kompletny i gotowy, nie wymagający
uzupełnień.
Pytanie nr 5
Zamawiający
Odpowiedź nr 5
Zamawiający nie wymaga listwe, otworów ani składania w ramach przedmiotu zamówienia.

Termin składania ofert i otwarcia ofert nie ulega zmianie:
 Termin składania ofert do 09.09.2016 roku do godz. 8:00.



Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 09.09.2016 roku o godz. 8:15

