
 

 

Gdańsk, 14.12.2018 r. 
 

Zamieszczone na stronie internetowej  

Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 

W dniu 14.12.2018 r. 
 

 

 

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie 
 
 
dotyczy:  zapytania ofertowego nr 65/PBP/2018 na dostawę materiałów biurowych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele 

Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania 
przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 
 

 

W związku z wpłynięciem do Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego pytań do treści 

zapytania ofertowego nr 65/PBP/2018 na dostawę materiałów biurowych w ramach realizacji projektu  

pt. „Przyjaciele 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 pytań wraz z odpowiedziami. 

 
 
Pytanie nr 1 
Brakuje pozycji nr 10 (pewnie została usunięta, ale zaburza numerację). 

 
Odpowiedź nr 1 
Zamawiający poprawi dokumentację o właściwą numerację pozycji asortymentu uwzględniając brak poz. 

10 i 62. Proszę zwrócić uwagę na nową numerację pozycji podczas wypełniania formularza ofertowego. 

 

Pytanie nr 2 

Poz. 1  bloczki kolorowe samoprzylepne min 100 kartek – w oryginalnych Post-it-ach bloczki mają po 90 
kartek – czy to dopuszczalne? 
 

Odpowiedź nr 2 

Zamawiający nie zmienia wymagać dotyczących Poz. 1  bloczki kolorowe samoprzylepne min 100 kartek,  

i nie dopuszcza bloczków mających 90 kartek. 

 

Pytanie nr 3 

Poz. 5-6  blok techniczny gramatura 100 g nie występuje, - czy może być 170g ? 
 

Odpowiedź nr 3 

Zamawiający zmienia opisy w następujących pozycjach: 

a) Pozycja nr 5 - Blok techniczny A3,10 białych kartek o gramaturze min. 170 g/m2, grzbiet klejony. 

b) Pozycja nr 6 - Blok techniczny A4, 10 białych kartek o grubości 170g/m2, grzbiet klejony. 

 

 



 

Pytanie nr 4 

Poz. 9  deska z klipem pcv,  czy może być w pianki Polyfoam? 
 

Odpowiedź nr 4 

Zamawiający nie zmienia wymagać dotyczących Poz. 9  deska z klipem pcv, i nie dopuszcza desek z pianki 

Polyfoam. 

 

Pytanie nr 5 

Poz. 47 papier ksero 90 g,  pakowany po 250 szt. w ryzie ? 
 

Odpowiedź nr 5 

Zamawiający nie zmienia wymagać dotyczących poz. 47 (uwaga nowa pozycja nr 46) Papier do 

kserokopiarki A4, min. 250, min. 90g/m2. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w 1 ryzie ma być min. 

250 arkuszy (kartek). 

 

Pytanie nr 6 

Poz. 51 segregator z 2 ringami szer. 70 mm – z ringiem są do 50 mm szerokości, czy chodzi o mechanizm 
dźwigniowy ? 
 

Odpowiedź nr 6 

Zamawiający dopuszcza w Poz. 51 (uwaga nowa pozycja nr 50) segregator z 2 ringami szer. 70 mm, 

dostarczenie segregatorów szer. 70 mm z mechanizmem dźwigowym. 

 

Pytanie nr 7 

Poz. 64 papier ozdobny gładki 160g. – czy chodzi o papier ksero czy wizytówkowy? 
 

Odpowiedź nr 7 

Zamawiający wyjaśnia, że w poz. 64 (uwaga nowa pozycja nr 62) chodzi o papier wizytówkowy gładki. 

 

 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT ULEGA ZMIANIE. Oferty należy złożyć do końca dnia 19.12.2018 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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