GMINA RYBNO

13-z2O Rybno, rrl. Lubawska 15

woi. warmihsko-mazurskie
NIP 5711629433 Rogon 130378404

Rybno, dn. 08..10.2019 r.
P1K.7226.35.2019

WNIOSEK
w spRAwlE PF.ZEDLUZENTA TERMTNU ZWTAZANTA Z OFERTA

o

udzielenie zam6wienia publicznego pn. ,,Przebudowa wrut
z rozbudowq drogi gminnej nr 185008N Jeglia - Dgbieri etap I w km 0+000 do l+188
i w km od 1+371 do 2+301,5"

dot.: postgpowania

W zwiqzku z przedhiajqc4 sig procedurE zakoficzenia postepowania o

udzielenie
jest
przedmiotem
przetargu
kt6rego
prowadzonego
w
nieograniczonego,
trybie
zam6wienia,
,,Przebudowa wraz z rozbudowq drogi gminnej nr 185008N Jeglia - Dgbie6 etap I w km
0+000 do l+188 i w km od l+371 do 2+301,5" na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. (Dz.U.22019 r. poz. 1843) Zunawiajqcy zwraca sig z wnioskiem o wyraZenie
zgody na przedlu2enie lerminu zwi4zania ofertq o dodatkowy okres 60 dni.
Oswiadczenie Wykonawcy dotycz4ce wyraZenia zgody na powyzszy wniosek nale2y
przekazac Zamawiajqcemu

w nieprzekraczalnym terminie do dnia

18.10.2019 roku do

godziny l6:00.

Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiaj4cego o wyra2enie zgody na przedlu2enie
terminu zwi4zania ofertq o czas oznaczony powyzej, potraktowany bgdzie przez
Zamawiajqcego jako brak zgody Wykonawcy na przedlu2enie terminu zwiqzania olert4
i skutkowai bgdzie odranceniem oferty w ww. przedmiocie zam6wienia.
Niniejszy wniosek zostal r6wnie2 zamieszczony i udostgpniony na stronie ZamawiajEcego

W zal4czeniu wzor oSwiadczenia do ewentualnego wykorzystania.
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Przedsigbiorstwo Drogowo - Budowlane Sp. z o.o., ul. Dluga 27, 87-300 Brodnica
e-mail:
Konsorcjum: Lider: Przedsigbiorstwo Budowy Dr6g i Most6w Sp. z o. o. Partner: Altor
Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mirisk Mazowiecki e-mail:
Przedsigbiorstwo Rob6t Drogowo - In2ynieryjnych ,.PRDI" S. A. ul. Stefana Roweckiego
,,Grota" 8, 06-500 Mlawa e-mail:
Przedsigbiorstwo Budowy Dr6g i Most6w WAPNOPOL Sp. z o. o. ul. Mlodzie2owa 3 lok. 32,
09- 100 Plofisk e-mail:

Zal.1

Pieczgi wykonawcy

oSWIADCZENIE

a

nizej podpisany (imig i nazwisko)

jako upowaZniony do reprezentowania Wykonawcy (nazwa firmy)

odwiadczam. 2e

wyraiam*/wyrrLamy*

zgodq na przedluzenie terminu zwi4zania ofertq na okres kolejnych

60 dni, zgodnie z wnioskiem Zamawiajqcego w sprawie przedluZenia terminu zwi4zania
o1'ert4.

JednoczeSnie o5wiadczam*/ oSwiadczamy*, 2e jestedmy zrvi4zwri zloZon4 ofert4 w
postgpowaniu o udzielenie zam6wienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

kt6rego przedmiotem jest ,,Przebudowa wraz z rozburJowq drogi gminnej nr 185008N
Jeglia - Dgbieri etap I w km 0+000 do l+188 i w km od 1+371 do 2+301,5" (znak sprawy:
P1K.7226.3 5.2019) przez l4czny okres 90 dni liczony od dnia upl1"v,'u terminu skladania ofert
tj. od 20.09.2019 r.

data i podpis os6b/osoby upraunionej

do reprezcntowania Wykonawcy
i skladania oswiadczei woli
w.iego imieniu

.
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