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- wszyscy uczestnicy post ępowania- 

dotyczy: post ę powania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na termomodernizacj ę  budynku Szkoty Podstawowej w K/watce 

WNIOSEK ZAMAWIAJĄCEGO 

W SPRAWIE PRZED ŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ  

W zwi ą zku z przed ł u żaj ą cą  si ę  procedur ą  zako ń czenia post ępowania o udzielenie 

zamówienia, prowadzon ą  w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest 

„Termomodernizacja budynku Szko ły Podstawowej w Kiwatce”, zgodnie z postanowieniem 

art.85 ust.2 ustawy Prawo zamówie ń  publicznych Zamawiaj ący zwraca si ę  z wnioskiem 

o wyra żenie zgody na przed łu żenie terminu zwi ązania ofertą  o okres 30 dni. Przed łu żony 

w ten sposób termin zwi ązania ofert ą  liczony zgodnie z zapisami art.85 ust.5 ustawy PZP 

up ływa w dniu 10 lipca 2014r. 

Zgoda Wykonawcy na przed ł u żenie terminu zwi ązania ofert ą  jest dopuszczalna tylko 

z jednoczesnym przed łu żeniem okresu wa ż no ści wadium albo, je ż eli nie je s t to mo ż liwe, 

z wniesieniem nowego wadium na przed ł u żony okres zwi ązania ofert ą . 

Oświadczenie Wykonawcy dotycz ące wyra ż enia zgody na powy ższe z jednoczesnym 

przed łu żeniem okresu wa ż no ści wadium lub wniesienie nowego wadium na przed łu żony 

okres zwi ązania ofert ą  nale ży przekaza ć  Zamawiaj ą cemu w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 10.06.2014r. do godziny 11 00  na numer faxu 48 320 23 57, 

e-mail oswiata@gozd.pl  lub osobi ście. 

Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiaj ącego o wyra żenie zgody na przed łu żenie 

terminu zwi ązania ofert ą  o czas oznaczony powyżej, potraktowany b ędzie przez 

Zamawiaj ącego jako brak zgody Wykonawcy na przed łu żenie terminu zwi ązania i skutkowa ć  
b ędzie wykluczeniem z post ępowania o udzielenie w/w zamówienia zgodnie z art. 24 ust.2 

pkt. 2 ustawy Pzp. 

W załączeniu wzór o świadczenia Wykonawcy na wniosek Zamawiaj ącego w sprawie 

wyra żenia zgody na przed łu żenie terminu zwi ązania ofertą . 

Niniejszy wniosek zosta ł  równie ż  zamieszczony i udost ępniony na stronie internetowej 

Zamawiaj ącego: www.bip.gozd.pl/przetargi/  

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy PZP prosz ę  o niezw łoczne potwierdzenie otrzymania 

niniejszego pisma na numer faxu 48 320 23 57 

DY E1OR, 

izfjózef Drab 

Otrzymuj ą : 

- wszyscy uczestnicy post ępowania. 

- Zamieszczono na stronie internetowej w dniu 05.06.2014r. 



Piecz ęć  firmowa Wykonawcy 

O Ś WIADCZENIE (wzór) 

Ja/my*, ni żej  podpisany/podpisani* 

o świadcza m/o świadcza my 

i ż  wyra żam"/ wyra żamy*  zgod ę  na przed ł u żenie terminu związania ofertą  na 

okres kolejnych 30 dni, zgodnie z pismem Zamawiaj ącego z dnia 05 czerwca 

2014r. Jednocze ś nie o świadczam/ o świadczamy, że jeste ś my zwi ązani z ło żon ą  
ofertę  na,, Termomodernizacje budynku Szko ły Podstawowej w Kiwatce" 
przez łączny okres 60 dni liczonych od dnia up ływu terminu składania ofert. 

W za łączeniu przedk ładam dokument potwierdzaj ący przed łu żenie okresu 

wa ż no ści wniesionego wadium. 

„ dn. ................2014r. 
(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem 

lub pieczęć  imienna i podpis 

upowa ż nionego przedstawiciela 

wykonawcy) 

* niepotrzebne skre ś li ć  


