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Zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej 

dot. przetargu nieograniczonego na : „Wydruk i dostawa materiałów reklamowych z podziałem 

na zadania” dot. Zadania nr 1 

 

Na podstawie art. 87 ust. 2 Pzp ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) - w skrócie Pzp, Zamawiający zawiadamia o poprawieniu w ofercie 

oczywistych omyłek rachunkowych, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 2 Pzp, z uwzględnieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek w następujący sposób: 

 

1. W ofercie na zadanie 1 wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Janter” Spółka 

cywilna Sławomir Terlikowski, Marek Jankowicz, ul. Chrobrego 41, 11-300 Biskupiec jest: 

 

OFERUJĘ wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia: 

za cenę brutto: 68.564,32, w tym podatek VAT  

Powinno być: 

OFERUJĘ wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia: 

za cenę brutto: 68.565,12 zł, w tym podatek VAT  

UZASADNIENIE: 

Powyższy błąd rachunkowy popełniony przez Wykonawcę ma charakter oczywisty i bezsporny, polega 

bowiem na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego, zawiązanego z błędnym 

zsumowaniem wartości brutto poz. od 1.1. do 1.11. – tabela, kolumna dla maks. ilości wydań. 

 

2. W ofercie na zadanie 1  wykonawcy Printing House, ul. Szkolna 30, 05-091 Ząbki jest: 

OFERUJĘ wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia: 

za cenę brutto: 64.476,00 zł, w tym podatek VAT  
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Powinno być: 

OFERUJĘ wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia: 

za cenę brutto: 64.476,60 zł w tym podatek VAT   

UZASADNIENIE: 

Powyższy błąd rachunkowy popełniony przez Wykonawcę ma charakter oczywisty i bezsporny, polega 

bowiem na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego, zawiązanego z błędnym 

zsumowaniem wartości brutto poz. od 1.1. do 1.11. – tabela, kolumna dla maks. ilości wydań. 

 

 

         Dyrektor 

        Teatru Ziemi Rybnickiej 

 

           /-/ Michał Wojaczek 


