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Otrzymują wg rozdzielnika

PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa pałacu w Suchej
Górnej”.
Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.ITTM.SG.PN4.2018

W związku z przedłużającą się procedurą postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzoną w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Przebudowa pałacu w Suchej Górnej”, zgodnie z postanowieniem art. 85 ust. 2
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Pełnomocnik Zamawiającego zwraca się z wnioskiem do Oferentów
o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 60 dni, tj. do dnia 28 czerwca 2018r. Przedłużenie terminu
związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
Oświadczenie Oferentów dotyczące wyrażenia zgody na powyższe należy przekazać Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 27 kwietnia 2018 r. w formie zgodnej z przekazanym wzorem.
W przypadku wadium złożonego w postaci dokumentu, nowy/dodatkowy dokument należy przedłożyć w oryginale.
Brak odpowiedzi na wniosek Pełnomocnika Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o czas
oznaczony powyżej, potraktowany będzie przez Pełnomocnika Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie
terminu związania ofertą i skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania o udzielenie w/w zamówienia zgodnie z art. 89
ust. 1 pkt 7a) ustawy Pzp.
Niniejszy wniosek zostanie również zamieszczony i udostępniony na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiającego:
http://www.investteam.pl/index.php/przetargi. W załączeniu wzór oświadczenia Wykonawcy na wniosek Zamawiającego w
sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
Z poważaniem,
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ZGODA NA PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa pałacu w Suchej
Górnej”.
Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.ITTM.SG.PN4.2018

W związku z ubieganiem się o uzyskanie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa pałacu w
Suchej Górnej”, działając na podstawie art. 85 ust. 2 wskazanej ustawy, przedłużamy termin związania ofertą o kolejne 60 dni, tj. do
dnia 28 czerwca 2018r. z równoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium w wysokości ………………… do dnia ………………….. /
wniesieniem nowego wadium w postaci ………………………………………………….. do dnia ……………………..1

Data……………..............

……. ..........................................
(Pieczęć Wykonawcy i podpisy osób/osoby wskazanych/ej w dokumencie
uprawnionych/ej do występowania w obrocie prawnym i reprezentowania
Wykonawcy oraz składania oświadczeń woli w jego imieniu)
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Niepotrzebne skreślić.

