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Svar på spørgsmål vedr. udbud af visuel guide og flere film

Spørgsmål 1. Tidsfrist på tilbudsmateriale.
Udbudsmaterialet blev modtaget først mandag d. 11. maj kl. 09:00. I
henhold til den opstillede tidsplan, er der mistet en fuld uge i
udarbejdelsen af svarmaterialet, der hertil også ramler ind i både Kristi
Himmelfart, samt har endelig levering søndag d. 24. Maj kl. 23:59. Vi
vil derfor spørge om der er mulighed for at skubbe levering af
tilbudsmaterialet med et par dage, fx. til d. 26.5.2020 kl. 23:59?
Svar
Det er Nationalparkens fejl at materialet er modtaget for sent, så derfor
forlænger vi fristen. Ny tidsplan ser således ud:
11.
19.
26.
29.

maj
maj
maj
maj

2020
2020
2020
2020

– udbud publiceres
– frist for spørgsmål
kl 23:59 – frist for tilbudsgivning
– ordre gives

Se ny samlet tidsplan i Bilag 1B

Spørgsmål 2. Tidsplanen vedr. delopgave 1:
Ved gennemgang af tidsplanen for delopgave 1, beder vi om at få
præciseret hvad der specifikt forventes leveret af leverandøren hhv. d.
25. juni - samt d. 2. juli. Det er ikke tydeligt for os om aktiviteterne
formuleret omkring d. 2. juli henviser til en intern proces hos
Nationalparkens Sekretariat eller om leverandøren indtænkes aktivt, og
hvordan, i denne aktivitet?
Svar
Ny tidsplan:
Uge 24 el. 25 2020 (8-19. juni) – 1-dags Workshop afvikles i NPV
lokaler
26. juni 2020 – Tilbudsgiver præsenterer eksempel på visuel identitet
03. juli 2020 – Visuel identitet fremlægges og godkendes efterfølgende
af sekretariatet
Herefter delopgave 2 + 3 der af leverandøren kan planlægges frit.
3. august 2020 – Layoutet guide leveres elektronisk.
Se ny samlet tidsplan i Bilag 1B
Leverancen d. 26. juni opfattes som et rough, hvor linjerne og formen
er trukket op, men hvor der kan kommenteres fra NPV sekretariatet.
Leverancen d. 03. juli betragtes som leverandørens endelige bud på
produkt, som gerne skulle være afstemt med kunde, og derfor må
forventes at kunne godkendes.
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Spørgsmål 3. Endelig leverance af delopgave 1:
Der henvises til en endelig og færdiglayotet guide leveret d.15. juli
2020. Denne dato skaber konkrete udfordringer for os i den praktiske
planlægning af ferie, (ikke mindst i denne tid) og vi vil derfor
forespørge på en eventuel mulighed for at udskyde denne leverance til
primo august, forudsat at guidens indhold i sin helhed, men ikke
endeligt layoutet, godkendes d. 2. juli?
Svar
Det kan vi imødekomme. Ny frist for levering af endelig og
færdiglayoutet guide er 3. august 2020.
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Spørgsmål 4. Vedr. Delopgave 3 - Tre temaer:
Der er specifikt angivet 3 temaer som vejledende rammer for delopgave
3, men i formuleringen på side 6 i bilag 2 står der 4, temaer: Citat:
“Som grundlag for indholdsvurderingen er der som angivet fastlagt 4
overordnede temaer” - Er formuleringen en fejl, eller mangler der at
blive angivet et fjerde tema i oversigten?
Svar
Det er en beklagelig fejl.
Der burde have stået: “Som grundlag for indholdsvurderingen er der
som angivet fastlagt 3 overordnede temaer”
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Spørgsmål 5. Vedr. Delopgave 3 - Lejrskoler som tema:
I lyset af Covid-19 situationen virker det PT usikkert om der afvikles
lejrskoler i skoleåret 2020/2021 - vi ved fra egne skolebørn at planlagte
lejrskoler i sidste halvår af 2020 er aflyst flere steder, og vi må forvente
at flere vil følge som følge af sundhedsmyndighedernes retningslinjer,
med forbehold for de enkelte kommuners udmøntninger af disse. Findes
der på nuværende tidspunkt evt. alternative temaer der allerede nu kan
bringes i spil, og som derfor kan indgå i tilbudsmaterialet?
Svar
Nationalparken anerkender at det kan være en udfordring med
lejrskoler i efteråret 2020 sfa. Covid-19 situationen. Nationalparken kan
anvise et alternativ, som bringes i spil efter indgåelse af kontrakt, hvis
ikke der er åbnet for netop lejrskoler og dette er kendt f.eks. 1. juli.
Men tilbuddet skal fokusere på de nævnte leverancer.
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