
 

 

Gdańsk, 22.06.2016 r. 

 

 

Zamieszczone na stronie internetowej Fundacji 

w dniu 22.06.2016 r. 
 

 

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie 

 
 
dotyczy:  zapytania ofertowego z dnia 20.06.2016r. na obsługę multimedialną organizowanego w Helu Dnia Ryby w roku 2016  

w ramach realizacji projektu 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 
 

 

 

W związku z wpłynięciem do Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego pytań do treści 

zapytania ofertowego z dnia 20.06.2016r. na obsługę multimedialną organizowanego w Helu Dnia Ryby 

w roku 2016 w ramach realizacji projektu 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 przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią. 

 

Pytanie nr 1: 

(…) Proszę o wyjaśnienie treści: sporządzenie dokumentacji fotograficznej podczas Dnia Ryby w dniu 

30.07.2016 r. Ile zdjęć Państwo oczekujecie? W jakiej rozdzielczość? Czy to jest jedno miejsce czy kilka 

miejsc podczas imprezy? 

 

Odpowiedź nr 1: 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego szacuje, że podczas całego Dnia Ryby powstanie około 1000 

(jeden tysiąc) zdjęć o rozdzielczości min. 720 dpi. Fotodokumentacja imprezy ma odzwierciedlać wszystkie 

aktywności, które będą miały miejsce przez cały czas trwania Dnia Ryby 2016 (w godzinach 11.00-17.00),  

we wszystkich miejscach, tj. kilkunastu stoiskach edukacyjnych rozmieszczonych na terenie Bulwaru 

Nadmorskiego, placu przed fokarium, Błękitnej Wioski oraz Pomostów Parku Wydmowego. Wszystkie te 

miejsca znajdują się w pobliżu fokarium (ul. Morska 2, 84-150 Hel). Wykonując fotodokumentację należy 

pamiętać o jednoczesnym zapewnieniu płynności funkcjonowania sprzętu audio-video, tj. sprawowaniu 

nadzoru i rozwiązywaniu ewentualnych problemów przy wyświetlaniu filmów (DVD, Blu-Ray)  

i na poszczególnych stanowiskach do celów edukacyjnych będą wykorzystywane monitory TV i laptopy. 

 

Pytanie nr 2: 

W związku z ukazanym zapytaniem ofertowym na obsługę multimedialną organizowanego w Helu Dnia 

Ryby w roku 2016 w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania 

informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów 

Pomorza”, zwracamy się z prośbą o informację na temat szacunkowej wartości zamówienia. 

 

 



 

Odpowiedź nr 2: 

Szacunkowa wartość zamówienia, obsługi multimedialnej organizowanego w Helu Dnia Ryby w roku 2016, 

wynosi 813,00 zł netto. 

 

 

Termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj. do końca dnia 28.06.2016 r., 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. 

 

mailto:frugprzetargi@ug.edu.pl

