
Dofinansowane przez Mechanizm Finansowy  
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

    

Gdańsk, 12.02.2016 r. 
 

Zamieszczone na stronie internetowej Fundacji 

W dniu 12.02.2016 r. 
 

 

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie 
       

 

Dot.: zapytania ofertowego z dnia 08.02.2016 r. na zakup i instalację kamer wraz z systemem 

przekazującym obraz do internetu 

 

W związku z wpłynięciem do Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego pytania do treści zapytania 

ofertowego z dnia 08.02.2016 r. na zakup i instalację kamer wraz z systemem przekazującym obraz do 

internetu w ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk gatunków Morza 

Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej 

i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu 

Gdańskiego przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią. 

 

Pytanie: 

Proszę o informacje odnośnie okablowania, długości tego okablowania. Umiejscowienie kamer czy można je 

zamontować z drabiny czy za pomocą podnośnika. Również proszę o informację odnośnie internetu czy 

posiadają Państwo czy trzeba udostępnić. 

 

Odpowiedź: 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego udziela następujących odpowiedzi: 

Informacje dotyczące okablowania znajdują się w załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - pkt. 7 i w 
informacjach dodatkowych pkt. 6,7 . 
 
Montaż kamer ma zostać wykonany w następujący sposób: 

 Kamery stacjonarne montowane z drabiny 

 kamera obrotowa z podnośnika. 
 
W ramach funkcji przekazywania obrazu do internetu, Fundacja informuje, iż wymagane jest dodatkowe 
łącze internetowe. 
 
Ofertę proszę złożyć, zgodnie z załącznikiem nr 2 – formularzem ofertowym, najpóźniej do końca dnia 

19.02.2016 r. w jeden z wymienionych sposobów:  

1) przesłać na adres Biura Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego: 80-306 Gdańsk,  

ul. Polanki 66 (Dom Studencki nr 4),  

2) przesłać faxem na numer: 58/552-37-06, 

3) przesłać drogą mailową na adres: frugak@ug.edu.pl  

4) złożyć osobiście w Biurze Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. 

 

Adres do korespondencji:  Biuro Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 

    ul. Polanki 66 (Dom Studencki nr 4) 

    80-306 Gdańsk, godziny pracy 08:00-16:00 

Kontakt: tel. 58/552-03-53, e-mail: frugak@ug.edu.pl 
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