Sąd Rejonowy w Świdnicy
ul. Okulickiego 2-4
58-100 Świdnica

Świdnica, dnia 28 października 2020r.

Do uczestników postępowania
Nr ZP/3/2020

ZAWIADOMIENIE O POPRAWIENIU OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ

Nazwa zamówienia - Sprzątanie pomieszczeń biurowych w dwóch obiektach Sądu
Rejonowego w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 i Pl. Grunwaldzki 14, terenu
utwardzonego wokół posesji przy ul. Okulickiego 2-4
W dniu 27 października 2020r. na stronie internetowej www.swidnica.sr.gov.pl w zakładce
zamówienia publiczne została zamieszczona treść Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wraz z załącznikami, natomiast treść ogłoszenia została zamieszczona na stronie
internetowej Urzędu Zamówień Publicznych www.bzp.uzp.gov.pl, nr 602588-N-2020.
Zamawiający Sąd Rejonowy w Świdnicy z siedzibą przy ul. Okulickiego 2-4,
58-100 Świdnica, działając na mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843),
niniejszym zawiadamia o zmianie treści formularza cenowego
będącego załącznikiem nr 1 do oferty.

Zamawiający informuje, że w treści formularza cenowego będącego załącznikiem nr 1
do oferty nastąpiła oczywista omyłka pisarska polegająca na wpisaniu błędnych powierzchni ilość w m2. Zamawiający nadmienia, iż prawidłowa powierzchnia w metrach kwadratowych
została ujęta w treści SIWZ oraz w treści ogłoszenia o zamówieniu, o których mowa powyżej.
W związku z tym Zamawiający zamieszcza w załączeniu prawidłowy formularz cenowy,
będący załącznikiem nr 1 do oferty.
W związku z powyższym na mocy art. 38 ust. 6 PZP Zamawiający przedłuża termin
składania ofert do dnia 09 listopada 2020r. do godz.8:00, zmianie ulega również termin
publicznego otwarcia ofert, które odbędzie się w dniu 09 listopada 2020r. o godz. 8:15
w pokoju 320 (II piętro) w Sądzie Rejonowym w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4.

Załącznik:
1. Formularz cenowy

Załącznik nr 1 do oferty

Formularz cenowy
OFERTA
Firma:

SĄD REJONOWY w ŚWIDNICY
ul. Okulickiego 2-4
58-100 Świdnica
W nawiązaniu do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego ZP/3/2020 oferujemy sprzątanie pomieszczeń biurowych w
dwóch obiektach Sądu Rejonowego w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 i Pl.
Grunwaldzki 14 oraz terenu utwardzonego wokół posesji przy ul. Okulickiego 2-4,
w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówień i w cenie:
Wyszczególnienie

Lp

Ilość w
m2
(powierzchnia)
1414,09

Cena
jednostkowa
netto

1.

sekretariat

2.

gabinet

394,67

3.

sala rozpraw

428,74

4.

korytarz/schody

827,22

5.

toalety

354,99

6.

archiwa/magazyn

404,95

7.

pozostałe

678,45

8.

teren utwardzony wokół posesji przy ul. Okulickiego 2-4
RAZEM NETTO
Podatek VAT 23%
Podatek VAT 8 %

992,10
X
X
X

X
X
X

Podatek VAT inny

X

X

OGOŁEM WARTOŚĆ BRUTTO (miesięcznie)

X

X

Wartość netto
(miesięcznie)

(słownie kwota brutto:

podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania firmy

