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WN|oSEK zAMAWlAJĄcEGo
w spRAWlE pRzEDŁużerulł TERM;NU zwlĄzANlA 9FERTĄ

postępowania o udzielenie zamówienia publiczneg o: "Opracowanie dokumentacji

zgodnie z postanowieniem ań. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień PublicznYch ZamawiającY

zwfacasię z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu ?wiązania ofeńą na czas

niezbędny do zawarcia umowy w */w postępowaniu o 60 dni. PrzedłqŻonY w ten sPosób termin

związaniaofertą liczony zgodnie z zapisami ań. 85 ust 5 ustawy Pzp upływa w dniu 24,01,2020

r.

zgodnie z art,85 ust. 2 wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może

przedłużyc termin zllliązaniaofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni

pzed upływem terminu związania ofeńą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na

nr 1368D Ligota Piękna - Malin - Krvniczno"

W ałiązku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,

prowadzoną w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest

pzedłużenietegoterminuooznaczonyokres,niedłuższyniŹ60dni.

przedłużenie okresu związania ofeńą o wvźei oznaczony czas w postępowaniu o udzie|enie

zamówienia pub|icznego.: ..opracowanie dokumentacji proiektowo_kosztorvsowej budowy



oświadczenie wykonawcy dotyczące wyrażenia zgody na powyższe należy przekazać

Niniejszy wniosek został również zamieszczony i udostępniony na stronie zamawiającego:

uryW. Crog!.trzebnipa,pl

w załączeniu wzór oświadczenia wyłonawcy na wniosek zamawia!ącego ws. wyrażenia zgody

;; #Órżenie terminu związania ofeńą,



-WzoR oŚWlADcZENlA-

(Pieczęc fi rmowa Wykonawcy)

Wykonawca:

(pełna,;;;;ń;;i,' "iiii,'i;;i;;;;i;,i 
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reprezentowany przez:
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ośwlłoczENlE

Ja / my, niżej podpisany / podpisani

iż wyrażam l wyrażamy zgodę na przedłuźenie terminu zwlązania 9feńą o okres kolejnych

60 dni, zgodnie = ói.ń"ń Ż^^rńirią.ÓÓo , dnia 22.11.2O19r. JednoczeŚnie oŚwiadczam l
a elabllnlanłarii§#'J#;;';ś .|estesmy związani złózoną ofeńą na .: ,'praęowa.n* dokumentacii

^ -^,--^-^ ..,--rh,+ złlłaai nautiałnutai

ffiięxna-tvtatin-xWres 90dni liczonych od dnia

oświadczam / oświadczamy

upływu terminu składania ofeń.

i*i"ir.o*óJe, o"ilij (podpisy ipi",ii"ieĘ:i:*:l*l**:
reprezentowania Wykonawcy)
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