
 

 

 

STOWARZYSZENIE POMORSKIE CENTRUM  

TERAPEUTYCZNO-PRAWNE INTERIOS 

ul. Śląska 53A/406, Gdynia,  

Sopot, 17 czerwca 2019 roku 

 

 

ZAWIADOMIENIE O POPRAWIENIU OCZYWISTEJ OMYŁKI RACHUNKOWEJ 

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 9/2019 

na świadczenie usług konsultacji psychologicznych 

w Punktach Konsultacyjnych wskazanych przez Zamawiającego dla Uczestników projektu 

pn. „Pomorskie Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej– Kompleksowy program 

potraumatycznej aktywizacji społeczno-zawodowej”, określonego we wniosku o 

dofinansowanie Projektu nr RPPM.06.01.02-22-0030/16, realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś 

priorytetowa 6„Integracja”, Działanie 6.1 „Aktywna integracja”, Poddziałanie 6.1.2. 

„Aktywizacja społeczno- zawodowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Na mocy z art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2018r. poz.1986) 

Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zawiadamia o poprawieniu oczywistej omyłki 

rachunkowej w zapytaniu ofertowym z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek: 

 

Zamawiający zmienia zapis Pkt 3. Pod pkt 5) dla części I 

z: 

- CZĘŚĆ I– Punkt Konsultacyjny w Sopocie (usługa będzie realizowana przez 3 

Wykonawców)– od dnia zawarcia umowy do dnia 30.04.2023 r.: 

od dnia zawarcia umowy do XII 2019 r. (łącznie 504 godziny) – 168 godzin przez każdego 

z trzech Wykonawców, przy czym liczba indywidualnych godzin usług psychologicznych nie 

może przekroczyć 12 w stosunku do jednego Uczestnika Projektu, 

od I do XII 2020 r .(łącznie 504 godziny) – 168 godzin przez każdego z trzech 

Wykonawców, przy czym liczba indywidualnych godzin usług psychologicznych nie może 

przekroczyć 12 w stosunku do jednego Uczestnika Projektu, 

od I do XII 2021 r. (łącznie 504 godziny) – 168 godzin przez każdego z trzech 

Wykonawców, przy czym liczba indywidualnych godzin usług psychologicznych nie może 

przekroczyć 12 w stosunku do jednego Uczestnika Projektu, 

od I do XII 2022 r. (łącznie 504 godziny) – 168 godzin przez każdego z trzech 

Wykonawców, przy czym liczba indywidualnych godzin usług psychologicznych nie może 

przekroczyć 12 w stosunku do jednego Uczestnika Projektu, 



 

 

od I do IV 2023 r. (łącznie 240 godzin) – 80 godzin przez każdego z trzech Wykonawców, 

przy czym liczba indywidualnych godzin usług psychologicznych nie może przekroczyć 12 w 

stosunku do jednego Uczestnika Projektu. 

 

Łącznie w okresie świadczenia usługi szacowana ilość godzin wynosi 2256 godziny, 

szacunkowo w stosunku do każdego z trzech Wykonawców 728 godziny. 

na: 

 

- CZĘŚĆ I– Punkt Konsultacyjny w Sopocie (usługa będzie realizowana przez 3 

Wykonawców)– od dnia zawarcia umowy do dnia 30.04.2023 r.: 

od dnia zawarcia umowy do XII 2019 r. (łącznie 504 godziny) – 168 godzin przez każdego 

z trzech Wykonawców, przy czym liczba indywidualnych godzin usług psychologicznych nie 

może przekroczyć 12 w stosunku do jednego Uczestnika Projektu, 

od I do XII 2020 r .(łącznie 504 godziny) – 168 godzin przez każdego z trzech 

Wykonawców, przy czym liczba indywidualnych godzin usług psychologicznych nie może 

przekroczyć 12 w stosunku do jednego Uczestnika Projektu, 

od I do XII 2021 r. (łącznie 504 godziny) – 168 godzin przez każdego z trzech 

Wykonawców, przy czym liczba indywidualnych godzin usług psychologicznych nie może 

przekroczyć 12 w stosunku do jednego Uczestnika Projektu, 

od I do XII 2022 r. (łącznie 504 godziny) – 168 godzin przez każdego z trzech 

Wykonawców, przy czym liczba indywidualnych godzin usług psychologicznych nie może 

przekroczyć 12 w stosunku do jednego Uczestnika Projektu, 

od I do IV 2023 r. (łącznie 240 godzin) – 80 godzin przez każdego z trzech Wykonawców, 

przy czym liczba indywidualnych godzin usług psychologicznych nie może przekroczyć 12 w 

stosunku do jednego Uczestnika Projektu. 

 

Łącznie w okresie świadczenia usługi szacowana ilość godzin wynosi 2256 godziny, 

szacunkowo w stosunku do każdego z trzech Wykonawców 752 godziny. 

 

Powyższy błąd rachunkowy popełniony przez Wykonawcę ma charakter oczywisty 

i bezsporny, polega bowiem na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego 

a w szczególności sumy szacunkowej ilości godzin w stosunku do każdego z trzech 

Wykonawców 

 

 

                  (data i podpis) 


