
Centrum Kształcenia Zawodowego Racibórz, 15.10.2019r.

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”

w Raciborzu

ul. Zamkowa 1

47-400 Racibórz

Nr CKZiU2.26.12.19

„KOMPUGRAF”
SALON GRAFIKI KOMPUTEROWEJ S.C.
KRZYSZTOF ORLOF, MAŁGORZATA ORLOF
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków

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:

ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 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.

CZĘŚĆ 1 – KURS DTP – PODSTAWOWE ZASADY PRZYGOTOWANIA PROJEKTU DO DRUKU

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 pisarskich, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp.

W załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy:

1. Przystępując  do  postępowania  o  zamówienie  publiczne,  składam/y  ofertę  na  wykonanie
przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ. Oferuję/emy realizację całości przedmiotu
zamówienia za cenę:

brutto: 17.600 zł
/słownie: siedemnaście tysięcy sześćset złotych/

JEST:
wartość jednostkowa brutto /za jednego uczestnika/ 16.000 zł
/słownie: jeden tysiąc sześćset złotych/
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POPRAWIA SIĘ NA:
wartość jednostkowa brutto /za jednego uczestnika/ 1.600 zł
/słownie: jeden tysiąc sześćset złotych/

Zgodnie  z  orzecznictwem  sądów  powszechnych  oraz  Krajowej  Izby  Odwoławczej  oczywistą
omyłką  pisarską:  „jest  niezamierzona  niedokładność  nasuwająca  się  każdemu,  bez
przeprowadzania  dodatkowych  ustaleń.  Może  to  być  błąd  literowy,  widoczne  niezamierzone
opuszczenie wyrazu, czy inny błąd wynikający z przeoczenia lub innej wady procesu myślowo-
redakcyjnego, a niespowodowany uchybieniem merytorycznym.”

W  złożonej  ofercie  Wykonawca  wpisał  w  wierszu  wartość  jednostkowa  brutto  /za  jednego
uczestnika/  16.000  zł  zamiast  1.600  zł,  nie  ma  wątpliwości,  iż  błędny  zapis  jest  wynikiem
przeoczenia,  gdyż  słownie  kwota  została  wpisana  poprawnie,  ponadto  w/w  kwota  wynika  z
działania  17.600  zł  za realizację  całości  zamówienia  /  11 uczestników szkolenia  =  1.600 zł  –
wartość za jednego uczestnika.

W  związku  z  powyższym  Zamawiający  dokonuje  poprawy  oczywistej  omyłki  pisarskiej  na
podstawie art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r.
poz. 1843).

Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Z poważaniem

 dr Sławomir Janowski 
DYREKTOR
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