
 

 

Gdańsk, 11.04.2017 r. 

 

Zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Rozwoju UG 

W dniu 11.04.2017 r. 
 

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie 
 
dotyczy:  zapytania ofertowego nr 10/BEKA/2017 na wykonanie aktualizacji Programu funkcjonalno-użytkowego dla 

zadania „Zrównoważona turystyka dla rezerwatu przyrody Beka – budowa infrastruktury turystycznej”  

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 10/BEKA/2017. na wykonanie aktualizacji Programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania 

„Zrównoważona turystyka dla rezerwatu przyrody Beka – budowa infrastruktury turystycznej” 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 

Czy w związku z aktualizacją w/w dokumentacji Wykonawcy będzie zobowiązany wykonań badania podłoża 

gruntowego, zdobyć oświadczenia do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pozyskać wypisy 

i wyrysy z rejestru gruntów, oraz mapę zasadniczą? Czy powyższe materiały są w posiadaniu Inwestora i 

zostaną udostępnione Wykonawcy? 

 

Odpowiedź nr 1 

W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany wykonać badania podłoża gruntowego 

(geologiczne), które mają stanowić część programu funkcjonalno-użytkowego, co wynika z opisu 

przedmiotu zamówienia. Oświadczenie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wyrysy  

i wypisy w rejestru gruntów oraz mapę zasadniczą Zamawiający pozyska we własnym zakresie i udostępni 

Wykonawcy.  

 

Termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj. do końca dnia 12.04.2017 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. 
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