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WNIOSEK
W SPRAWIE PRZEDLUZENIA TERMINU ZWIAZANIA Z OFERTA
dot.: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego pn. ,,Uporzqdkowanie gospodarki
wodno - Sciekowej na obszarze aglomeracji Rybno".
W zwiqzku z uplywajqcym terminem zwiapmia z ofert4 w postgpowaniu o udzielenie
zam6wienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, kt6rego przedmiotem jest
,,Uporzqdkowanie gospodarki wodno Sciekowej na obszarze aglomeracji Rybno"
na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dria 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
Zamawiaj4cy zwraca sig z wnioskiem o wyra'Zenie zgody na przedluZenie terminu zwiqzania
ofertq o dodatkowy okres 30 dni.
Oswiadczenie Wykonawcy dotycz4ce wyraZenia zgody na poryzszy wniosek nale2y
przekaza(, Zamawiaj4cemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.11.2019 roku do

-

godziny 16:00.

Brak odpowiedzi na wniosek ZamawiajEcego o wyra2enie zgody na przedlu2enie
terminu zwiqzania ofert4 o czas oznaczony powy2ej, potraktowany bgdzie przez
Zamawiaj4cego jako brak zgody Wykonawcy na przedfuzenie terminu zwi4zania ofe(4
i skutkowad bgdzie odrzuceniem oferfy w ww. przedmiocie zam6wienia.
Niniejszy wniosek zostal r6wniez zamieszczony i udostgpniony na stronie Zamawiajqcego
* $u .bip.r.rtttinar) lrrto.pl
W zalqczeniu wz6r oSwiadczenia do ewentualnego wykorzystania.
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Pieczgi wykonawcy

OSWIADCZENIE

a nizej podpisany (imiE

i n^zwisko)

jako upowa2niony do reprezentowania Wykonawcy (nazwa lirmy)

oswiadczam. ze

wyraiam*/wyraLamy* zgodg

okes kolejnych
30 dni. zgodnie z wnioskiem Zamawiaj4cego w sprawie przedluzenia terminu zwiqzania
na przediuZenie terminu zwi4zania ofert4 na

ofertA.
JednoczeSnie oSwiadczam*/ oSwiadczamy*, 2e jeste(my zwi4zani zloZonq ofertq w
postgpowaniu o udzielenie zam6wienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

kt6rego przedmiotem jest ,,Uporz4dkowanie gospodarki wodno - Sciekowej na obszarze
aglomeracji Rybno"." (znak sprawy: PGN.042.2.2019) przez lqczny okes 60 dni liczony od
dnia uplywu terminu skladania ofert d. od 25.10.2019 r.

data i podpis os6b/osoby uprarmionej
do reprezentowania Wykonawcy
i skladania oSwiadczeri woli

rvjcgo imieniu

niepotrzebne skeSlii

