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WNIOSEK
W SPRAWIE PRZEDLUZENIA TERMINU ZWIAZANIA Z OFERTA
dot.: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego pn. ,,Adaptacja pomieszczef na
potrzeby utworzenia Dziennego Domu ,,Senio*" w m. Rybno cz. I i
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Zamavnaj4cy, dzialajqc na podstawie art. 85 ust. 2 usta\Ny z d nia29 stycznia2004r. (Dz.
U.22018 r.po2.1986 z po2h. zm.), zwraca sig z wnioskiem o wy.a2enie zgody na przedlu2enie
terminu zwi4zania ofert4 o dodatkowy okes 60 dni w postepowaniu o udzielenie zam6wienia
publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, kt6rego przedmiotem jest
,rAdaptacja pomieszczef na potrzeby utworzenia Dziennego Domu ,,Senio*" w m. Rybno
cz.
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Oiwiadczenie Wykonawcy dotycz4ce w).reuZenia zgody na powyzszy wniosek nale2y
przekazat, Zamawiaj4cemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.08.2019 roku do
godziny l6:00.

Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiaj4cego o wyra2enie zgody na przedluZenie
terminu zwi4zania ofert4 o czas oznaczony powy2ej, potraktowany bgdzie przez
Zamawiajqcego jako brak zgody Wykonawcy na przedlu2enie terminu zwi4zania ofert4
i skutkowai bgdzie odrzuceniem oferty w ww. przedmiocie zam6wienia.
Niniejszy wniosek zostal r6wnie2 zunieszczony i udostgpniony na stronie Zamawiajqcego
www.bio.emi narybno.pl
W zal4czeniu wz6r oSwiadczenia do ewentualnego wykorzystania.
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Otrzymujq:
I
Firma Uslugowo - Handlowa Adam Malinowski, ul. Wyzwolenia 42, l3-220 Rybno
e-mail: adam.malinowski3@wp.pl
AZDAT A. Cezary Leszcryiski, ul. Jeleriska 5128, 13-230 Lidzbark
e-mail: biuro azdata.
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Pieczgi uykonawcy

OSWIADCZENIE

a ni2ej podpisany

(imig i nazwisko)

jako upowaZniony do reprezentowania Wykonawcy (nazwa firmy)

oSwiadczam, Ze

wyraiam*/wTra2amy* zgodg na przedlu2enie terminu zwipania ofert4 na okres kolejnych
60 dni, zgodnie z wnioskiem Zamawiaj4cego w sprawie przedluzenia terminu zwiqrania
ofert4.
JednoczeSnie o5wiadczam*/ oSwiadczamy*, ze jestesmy zwiqzani zlo2on4 ofert4 w
postgpowaniu o udzielenie zam6wienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
kt6rego przedmiotem jest,,Adaptacja pomieszczefi na potrzeby utworzenia Dziennego Domu
,,Senioft" w m, Rybno cz. I i II"
(znak sprawy: PGN.7013.20.2018.2019 przez l4czny okres 90 dni liczony od dnia uplywu
terminu skladania ofert tj. 19.07.2019 r.

data i podpis os6b/osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
i skladania oswiadczeri woli
w

niepotrzebne skredlii

jego imieniu

