Centrum Kształcenia Zawodowego

Racibórz, 22.11.2019r.

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”
w Raciborzu
ul. Zamkowa 1
47-400 Racibórz
Nr CKZiU2.26.13.19

MERAZET S.A.
ul. Krauthofera 36
60-203 Poznań

ZAWIADOMIENIE O POPRAWIENIU W OFERCIE OMYŁEK
Dotyczy: zawiadomienia o poprawieniu w ofercie omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1843) złożonej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ DOPOSAŻENIA PRACOWNI POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH W CENTRUM
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IUSTAWICZNEGO NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU
w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 2 „Mechanik”
współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, priorytet IX – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,
Działanie 11.2 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.

Na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2019r. poz. 1843) Zamawiający - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”
w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz, zawiadamia o poprawieniu w ofercie oczywistych
omyłek rachunkowych, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

W załączniku nr 3 do SIWZ – ZESTAWIENIE CEN:
Pozycja 10 – Lutownica transformatorowa
JEST:
Wartość sumaryczna brutto: 787,20 zł
POPRAWIA SIĘ NA:
Wartość sumaryczna brutto: 984,00 zł
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO
JEST:
POPRAWIA SIĘ NA:

117 255,90 zł
117 452,70 zł
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W związku z powyższym poprawia się również kwotę za realizację całości przedmiotu zamówienia
podaną w formularzu ofertowym:
JEST:
brutto: 117 255,90 zł
/słownie: sto siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 90/100/
POPRAWIA SIĘ NA:
brutto: 117 452,70 zł
/słownie: sto siedemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote 70/100/
Powyższy błąd rachunkowy popełniony przez Wykonawcę ma charakter oczywisty i bezsporny, polega
bowiem na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego, w szczególności na podaniu
błędnej wartości sumarycznej brutto w pozycji 10 Zestawienia cenowego (Załącznik nr 3 do SIWZ)
przy prawidłowej ilości sztuk i cenie jednostkowej brutto, czego konsekwencją jest błędnie wyliczona
razem wartość brutto oraz cena za realizację całości przedmiotu zamówienia.
Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Z poważaniem

dr Sławomir Janowski
DYREKTOR
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