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Jeżowe, dnia 05.10.2018 r. 

 

Nr referencyjny postępowania: ZP.271.16.2018 

                            - Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Jeżowe;        

                                                                         -  BIP : www.jezowe.biuletyn.net;                 

                                                                                              -  Wykonawcy, którzy złożyli oferty; 

        -  Wszyscy. 

 

 

WNIOSEK    ZAMAWIAJACEGO 

w  sprawie  przedłużenia  terminu związania ofertą  

 

Dotyczy: Montaż instalacji OZE  na budynkach użyteczności publicznej  w Gminie Jeżowe 

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. 

Oś priorytetowa II Czysta Energia 03  Działanie 3.1 Rozwój OZE 01 

 

 

 W  związku z przedłużającą się procedurą  związaną z wyłonieniem  wykonawcy robót na wyżej 

wymienione  zadanie   zgodnie z  art.85 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz.1579, 2018), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający – Gmina Jeżowe, 37-430 Jeżowe 

136A  zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie  terminu  związania ofertą, na  czas 

niezbędny do  zawarcia umowy w ww. postępowaniu o 60- dni tj.  do dnia 21.12.2018 r. 

Aktualny termin  związania  ofertą upływa w dniu 22.10.2018 r. 

 Zgodnie z powołanym  wyżej art. 85 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może  przedłużyć termin związania  ofertą,  z tym , że  

Zamawiający może  tylko raz  na 3 dni  przed  upływem  terminu związania  ofertą, zwrócić się  do  

Wykonawców o wyrażenie  zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy niż 60 dni 

 Zgodnie  z art 85 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, 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. 
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 Oświadczenie Wykonawcy  dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie  terminu związania  ofertą   

o czas oznaczony powyżej ,  skutkować będzie  odrzuceniem oferty zgodnie  z art.89 ust 1 pkt 7a ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie  zgody na 

przedłużenie  terminu związania ofertą o czas  oznaczony powyżej potraktowany będzie  przez 

Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na  przedłużenie terminu związania ofertą. 

Niniejszy wniosek  został  również  zamieszczony i udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego 

 

  W załączeniu wzór oświadczenia  Wykonawcy w sprawie wyrażenia  zgody na przedłużenie  terminu  

związania ofertą.  

 

                Marek Stępak - Wójt Gminy Jeżowe 

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

                      / Podpis Kierownika Jednostki na oryginale  / 
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Wykonawca: 
………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres) 

 

reprezentowany przez: 
………………………..............................……………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

 

Ja niżej podpisany (imię, nazwisko)  ................................................................................................. 

jako upoważniony do reprezentowania  Wykonawcy  (Nazwa firmy) .............................................. 

 

 

 Oświadczam, ze  wyrażam  zgodę na przedłużenie terminu  związania  ofertą o okres kolejnych 60 dni, 

zgodnie  z wnioskiem Zamawiającego w sprawie  przedłużenia  terminu  związania ofertą,  to jest do dnia 

21.12.2018 r.   oraz  oświadczam, ze jestem  związany  złożoną  ofertą w postepowaniu  o udzielenie  

zamówienia  pn. „ Montaż instalacji OZE  na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jeżowe ” 
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Jednocześnie , wyrażam  zgodę  na przedłużenie  ważności  wadium  wniesionego w formie 

................................  (gwarancja bankowa , przelewem na  rachunek bankowy Zamawiającego)  na  pełny 

przedłużony  okres  nowego terminu związania oferta. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 


