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    Świdnik, dnia 25 listopada 2020 r.  
Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie 

z siedzibą w Świdniku 

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18 

21-040 Świdnik 

 
sprawa: LWOG-2402-92-7/20  

WYKONAWCY 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 

ustawy – Prawo zamówień publicznych na „Dostawę książki”.  
 

 
ZAWIADOMIENIE O POPRAWIENIU OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ 

  
 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)  

na „Dostawę książki” Zamawiający – Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w 

Świdniku, informuje o popełnieniu oczywistej omyłki pisarskiej, która dotyczy Załącznika nr 1 do 

Formularza Ofertowego.  

I. 

W Załączniku nr 1 w Tabeli widnieje zapis:  

a) Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Zbiór cywilny PLUS. Wydanie 17. 

Wydawnictwo: Wolters Kluwer.  

Poprawny zapis powinien być następujący:  

a) Podstawa wpisu do księgi wieczystej. Wydanie 1. Rok 2020. Wydawnictwo: Wolters 

Kluwer.   

II.   

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania ofert upływa dnia 30 listopada 2020 r. o 

godzinie 12:00.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
W załączeniu: 
1) Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego po zmianie z dnia 25 listopada 2020 r. 
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Załącznik nr 1 po zmianie z dnia 25 listopada 2020 r.    

 

OFERTA 

I. Nazwa i adres WYKONAWCY  

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

NIP ................................................................................................................ 

Osoba do kontaktu po stronie Wykonawcy: ………………………………… 

Telefon do kontaktu: ……………………………………………………………..                                                                       

Fax: …………………………………………………………………………………. 

E-mail: ………………………………………………………………………………. 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

Lp. Tytuł/Wydawnictwo 

 
Liczba 

sztuk 

 
Stawka 

VAT 

(%) 

 
Wartość brutto 

(zł) 

 
a b c d 

 
f = c x e 

 
1. 

 
Podstawa wpisu do księgi wieczystej. Wydanie 1. 

Rok 2020. Wydawnictwo: Wolters Kluwer.   

 
 
1 

  

 
 
2.  Deklaruję ponadto:  

a)  warunki płatności - przelew: do 14 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury dla 

Zamawiającego; 

b)  termin wykonania zamówienia: do 10 dni licząc od dnia złożenia zapotrzebowania przez 

Zamawiającego lub w terminie do 10 dni licząc od daty wydania.  

3.  Oświadczam, że: 

 zapoznałem/liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę/imy do niego zastrzeżeń; 

 uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego 

jako termin składania ofert;  

 powyższa cena zawiera wszelkie koszty wykonania zamówienia; 

 moja/nasza sytuacja finansowa oraz zdolności techniczne i zawodowe pozwalają na należyte 

wykonanie przeze mnie/przez nas przedmiotu zamówienia. 

 
 

 ................................dn. ............................                                  
      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
            ………………………………………… 
                                                                         pieczątka i podpis osoby uprawnionej (Wykonawcy) 


