
                                

   
 
 

Nowiny, dnia 08.10.2018r.  
 
 
INO.272.80.P.18 

 
Wykonawcy, 
biorący udział w postępowaniu  

 
 

 
 

WEZWANIE  
DO PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
 

 
W związku z przedłużając się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 

prowadzona w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Budowa ścieżek 
rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny” w systemie zaprojektuj – zbuduj , zgodnie                       
z  postanowieniami art. 85 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zwraca się                             
z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na czas niezbędny do 
zawarcia umowy w w/w postępowaniu o 30 dni. 

Przedłużony w ten sposób termin związania ofertą liczony zgodnie z zapisami art. 85 ust 5 
ustawy Pzp upływa w dniu 16 listopada 2018 roku.  
Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium 
na przedłużony okres związania ofertą. Pismo informujące o przedłużeniu terminu związania ofertą                    
z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium lub wniesieniem nowego wadium                                   
na przedłużony okres związania ofertą należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
12.10.2018 r. do godz. 10:00 adres e-mail: przetargi.gkb@nowiny.com.pl lub na numer faxu                   
(41) 3475011.  
 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 i skutkować będzie odrzuceniem oferty                     
z postępowania o udzielenie w/w zamówienia zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy Pzp.  

Niniejszy wniosek został również zamieszczony i udostępniony na stronie internetowej 
Zamawiającego: http://www.bip.nowiny.com.pl/   

W załączeniu wzór oświadczenia Wykonawcy na wniosek Zamawiającego w sprawie wyrażenia 
zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
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…………………………………… 
     (Pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Ja / my, niżej podpisany / podpisani  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….……………….. 

 

oświadczam / oświadczamy 

 

iż wyrażam / wyrażamy zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą o okres kolejnych 30 dni, 

zgodnie z pismem Zamawiającego z dnia 08.10.2018r. Jednocześnie oświadczam / oświadczamy, że 

jesteśmy związani złożoną ofertą na „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-

Nowiny” w systemie zaprojektuj – zbuduj,  przez łączny okres 60 dni liczonych od dnia upływu 

terminu składania ofert. 

 
 
 
 
 
……………………………………   …………………………….…….…………… 

(miejscowość, data)                          (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do   
                                                                                     reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 
*niepotrzebne skreślić 
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