Gdańsk, 08.07.2016 r.

Zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Rozwoju UG
W dniu 08.07.2016 r.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie
dotyczy: zapytania ofertowego nr 10/PBP/2016 z dnia 04.07.2016r. na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń
multimedialnych niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Błękitnej Szkoły 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 przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią

W związku z wpłynięciem do Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego pytań do treści
zapytania ofertowego nr 10/PBP/2016 z dnia 04.07.2016r. na dostawę sprzętu komputerowego
i urządzeń multimedialnych niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Błękitnej
Szkoły w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjnoedukacyjna 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 pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1
Pytanie do punktu 3 (projektor wraz z uchwytem i ekranem), jakie parametry są wymagane dla ekranu
(naścienny czy na statywie? czy zwijany? jeśli tak to ręcznie czy elektrycznie? wielkość?) i uchwytu do
projektora (montaż na ścianie, suficie?).
Odpowiedź nr 1
Zamawiający określa, iż:
a) ekran ma być przenośny na statywie, zwijany ręcznie, o powierzchni od 200 x 151,3 cm do 205 x
155 cm, format ekranu 4:3.
b) uchwyt projektora ma być sufitowy, biały, regulacja w płaszczyźnie poziomie: 360 °, regulacja kąta
w pionie: co najmniej 90 °, regulacja kąta na boki: co najmniej 25 °.
Pytanie nr 2
Czy w specyfikacji laptopa nie popełniono błędu? Widnieje tam informacja, że laptop musi mieć baterię
7600 mAh, ale nie mogę takiego znaleźć, który spełniałby resztę parametrów.
Odpowiedź nr 2
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, określił
minimalne parametry techniczne, jakie muszą spełniać oferowane urządzenia. Jednocześnie Zamawiający
określa, iż minimalny czas działania baterii laptopa w normalnym trybie pracy ma wynosić 4h.
Pytanie nr 3
Proszę o doprecyzowywanie czy zamawiający dopuszcza, że funkcje ekranu LCD 70" będzie realizował
telewizor LCD 70"?

Odpowiedź nr 3
Zamawiający w treści zapytania ofertowego nr 10/PBP/2016 w pkt. 1 w załączniku nr 1 do zapytania
ofertowego opisał ekran LCD min. 75’’ i nie przewiduje zakupu mniejszego ekranu LCD np. 70‘’. Jednakże
Zamawiający dopuszcza przedstawienie oferty na telewizor LCD 75’’ jako ekran LCD 75”.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj. do końca dnia 14.07.2016 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.

