
 

 

Gdańsk, 14.09.2016 r. 
 

Zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Rozwoju UG 

W dniu 14.09.2016 r. 
 

 

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie 
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 5/BEKA/2016 na wykonanie projektów, wydruk 
oraz dostarczenie dwóch typów ulotek informacyjno-edukacyjnych w ramach realizacji projektu  
pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”, 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 pytania do treści zapytania 

ofertowego nr 5/BEKA/2016 z dnia 09.09.2016 r. na wykonanie projektów, wydruk oraz dostarczenie 

dwóch typów ulotek informacyjno-edukacyjnych w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona 

turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”, 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 1: 

Proszę o podanie nazwy papieru o jaki chodzi w opisie - "papier ekologiczny o strukturze papieru czerpanego 

( w 100% uzyskanego w wyniku recyklingu)". 

 
Odpowiedź 1: 

Zamawiający nie dyskryminuje dostawców papieru ze względu na kraj pochodzenia albo tym bardziej  

ze względu na nazwę. Zamawiający wskazuje, że wymóg papieru ekologicznego o strukturze papieru 

czerpanego (w 100% uzyskanego w wyniku recyklingu) jest najprecyzyjniejszym, niedyskryminującym  

i jednocześnie wyczerpującym z perspektywy Zamawiającego. 

 

Termin składania ofert nie ulega zmianie. 

Ofertę proszę złożyć, zgodnie z załącznikiem nr 2 – formularzem ofertowym, najpóźniej do końca dnia 

15.09.2016 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 07:00 – 15:00. 

 

UWAGA: Liczy się data wpływu oferty. W razie wypływu ofert na sekretariat FRUG, zostanie ona 

zarejestrowana jako korespondencja przychodząca. 
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