Gdańsk, 16.10.2018 r.
Zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Rozwoju UG
W dniu 16.10.2018 r.
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie
dotyczy:

zapytania ofertowego nr 13/BEKA/2018 na kompleksowe przygotowanie i druk przewodnika po rezerwacie przyrody Beka”
w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”,
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W związku z wpłynięciem do Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego pytań do treści zapytania
ofertowego nr 13/BEKA/2018. na kompleksowe przygotowanie i druk przewodnika po rezerwacie
przyrody Beka w ramach realizacji projektu pt. Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla
Rezerwatu Przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014 - 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Fundacja
Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.
Pytanie nr 1
Przede wszystkim nigdzie nie mogę znaleźć parametrów druku mapy. Czy to znaczy, że mapa ma być
w formacie przewodnika i ma być zamieszczona na okładce, bądź jednej ze stron?
Odpowiedź nr 1
Mapa rezerwatu ma być w formacie przewodnika i ma być zamieszczona na okładce przewodnika.
Pytanie nr 2
Czy poza 3 zdjęciami z drona, oraz 3 konkretnymi zdjęciami ptaków dostarczają Państwo wszystkie
pozostałe materiały oraz zdjęcia?
Odpowiedź nr 2
Wszystkie zdjęcia oraz inne materiały graficzne, które należy zakupić wymienione są w załączniku nr 1 do
zapytania ofertowego, który został udostępniony na stronie internetowej www.frug.ug.edu.pl
Pozostałe materiały zostaną przekazane Wykonawcy w dniu podpisania umowy.
Termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj. do końca dnia 17.10.2018 r. w jeden z wymienionych
sposobów:
1) przesłać na adres Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego: ul. Bażyńskiego 1A, Gdańsk 80-952,
2) przesłać drogą mailową na adres: frugprzetargi@ug.edu.pl
3) złożyć osobiście w Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, od poniedziałku do piątku
w godzinach 07:30 – 15:30.
UWAGA: Liczy się data wpływu oferty. Oferta przesłana drogą pocztą zostanie zarejestrowana
w sekretariacie FRUG, oferta przesłana drogą mailową może zostać potwierdzona na żądanie Wykonawcy
w programie do obsługi poczty elektronicznej.

