
 

 

Gdańsk, 12.04.2017 r. 
 

Zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Rozwoju UG 

W dniu 12.04.2017 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 

„… wnioskujemy o wprowadzenie do zapytania ofertowego zapisu o konieczności zachowania 

spójności rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych dla nowo projektowanych obiektów lub 

budowli w stosunku do elementów małej architektury nie podlegających zmianie…  

…. projektowana infrastruktura całego rezerwatu Beka, powinna charakteryzować się wysokimi 

walorami architektonicznymi o jednorodnym i spójnym wyrazie.” 

 

Odpowiedź nr 1 

Zamawiający nie widzi potrzeby ani konieczności wprowadzenia do treści zapytania sformułowania 

zaproponowanego przez autorów aktualnego Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Zamawiający 

dysponuje nieodpłatną licencją na użycie PFU na potrzeby wykonania zadania polegającego na 

zaprojektowaniu i budowie infrastruktury turystycznej dla rezerwatu przyrody Beka, między innymi na 

polu eksploatacji polegającym na postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych na realizację 

ww. zadania przy uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji, wynikających z powszechnie  

i aktualnie obowiązujących przepisów prawa lub potrzeb Zamawiającego. 

Aktualizacja PFU zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia ma polegać na 

wyszczególnionych konkretnych zmianach, do których nie należy tworzenie nowych koncepcji 

elementów infrastruktury, takich jak wieża, kładka i in., ale np. na przesunięciu wieży w inne miejsce 

niż wcześniej planowano. 

 

 

 



 

Pytanie nr 2 

Czy po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego i wyborze wykonawcy udostępnią państwo kosztorys w 

pliku .ath lub .pdf elektroniczny? 

 

Odpowiedź nr 2 

Zamawiający dysponuje kosztorysem w pliku .pdf, który został udostępniony na stronie internetowej 

www.frug.ug.edu.pl  

 

 

 

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. 

 

http://www.frug.ug.edu.pl/
mailto:frugprzetargi@ug.edu.pl

