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Uczestnicy postępowania
wszyscy

Wniosek Zamawiającego
w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Dostawa oraz montaż wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni
elektrycznej, gastronomicznej oraz logistycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie
w ramach projektu „Zawodowcy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz
uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w
pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.
W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, prowadzoną w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest „Dostawa
oraz montaż wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni elektrycznej, gastronomicznej oraz
logistycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie w ramach projektu „Zawodowcy”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.6. Wsparcie
szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu
zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego”,
zgodnie z postanowieniem art. 85 ust. 2, ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz.
1843 oraz 2020 r. poz. 1086 ze zm.), Zamawiający zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na
przedłużenie terminu związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w w/w postępowaniu,
o kolejne 60 dni, tj. do dnia 25.04.2021 roku.
/ W tym celu …Wykonawca może wykorzystać przedstawioną poniżej propozycje wniosku /
Aktualnie termin związania ofertą upływa w dniu 25.02.2021 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, co najmniej 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.
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrażenia zgody na powyższe należy przekazać
w formie elektronicznej Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.02.2021
roku.
Brak zgody na wniosek Zamawiającego 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 na stronie internetowej Zamawiającego
www.bip.zspgryfino.eu.
W załączeniu wzór oświadczenia Wykonawcy w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie
terminu związania ofertą.

………………..………., dnia ………………
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(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany (imię, nazwisko)
…………………………………………………………………………………………………………
Jako upoważniony do reprezentowania Wykonawcy (nazwa firmy)
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………,
Oświadczam, że 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 25.04.2021 roku oraz oświadczam że jestem związany złożoną ofertą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest: „Dostawa oraz montaż wyposażenia i pomocy
dydaktycznych do pracowni elektrycznej, gastronomicznej oraz logistycznej w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych w Gryfinie w ramach projektu „Zawodowcy” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek
prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób
dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego”, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na ten wydłużony okres.

…………………………………………
Podpis osób/osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

