
 

 

Gdańsk, 10.04.2017 r. 

 

Zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Rozwoju UG 

W dniu 10.04.2017 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 

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej z panią Agnieszką Kleban, proszę o udzielnie informacji 

dotyczących rozbieżności w rozmieszczeniu poprzednio zaplanowanej infrastruktury będącej 

przedmiotem PFU z obecnie planowaną jej lokalizacją? Przede wszystkim chodzi o kładki, 

rozmieszczenie tablic edukacyjnych i drogowskazów (poza wieżą widokową).  

W zapytaniu ofertowym jest jedynie informacja o lokalizacji wzdłuż szlaku pieszo-rowerowego  

o długości ok. 4,1 km, więc pytanie na ile ten szlak pokrywa się z poprzednio planowaną infrastrukturą 

wzdłuż szlaku nr 2?” 

 

Odpowiedź nr 1 

W związku z koniecznością przeniesienia lokalizacji wieży, elementy, które zaplanowano w pierwszym 

opracowaniu planu funkcjonalno-użytkowego związane ze ścieżką prowadzącą do wieży zostały 

usunięte (planowana wcześniej kładka obserwacyjna, 3 tablice/ znaki informacyjne). Szlak o długości 

4,1 km jest poprowadzony w obrębie rezerwatu Beka  i nie pokrywa się z planowaną w pierwszym 

opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego trasą nr 2 na południe od rezerwatu. 

 

 

Pytanie nr 2 

Czy mogą nam państwo udostępnić obecne PFU kosztorys i przedmiar robót? 

 



 

Odpowiedź nr 2 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego udostępnia program funkcjonalno-użytkowy wraz z 
kosztorysem i przedmiarem prac. 
 

 

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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