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Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą 
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Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00227348/01 

 

Tytuł: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin 

poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrożenie OZE”, 

nr FIN.271.3.7.2021 

 

 

Na podstawie art. 307 ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Pzp (Dz.U. z 2019 r poz. 2019 

z późn. zm.), Gmina Lutocin, jako Zamawiający zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na 

przedłużenie o 30 dni terminu związania z ofertą złożoną w postepowaniu, tj. do dnia 25.12.2021r. 

 Przedłużenie terminu związania ofertą następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, 

jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa powyżej, nie powoduje utraty wadium. 

 

Pisemne oświadczenie Wykonawcy, dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium należy złożyć Zamawiającemu,  

w terminie do dnia 24.11.2021 r. do godz. 12:00 

 

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 zgodnie 

z art. 226 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp. 

 

Dokumenty przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

 

Niniejszy wniosek został również zamieszczony i udostępniony na stronie internetowej prowadzonego 

postepowania oraz na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl). 

 

W załączeniu wzór oświadczenia Wykonawcy w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu. 

Z poważaniem 

/Wójt Gminy Lutocin/ 
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……………………………………. 

( nazwa Wykonawcy) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
składane na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. zadania pn.: 

„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin poprzez 

głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrożenie OZE”, znak postępowania: 

FIN.271.3.7.2021 prowadzonego przez Gminę Lutocin 

 

 

 

Ja/My, niżej podpisany/podpisani  

 

…………………………………………………………………… 

 

jako upoważniony do reprezentowania Wykonawcy (nazwa firmy) 

 

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

 

 

Oświadczam, że: 

 

Wyrażam/wyrażamy zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą o okres kolejnych 30 dni 

zgodnie z wnioskiem Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą. 

Jednocześnie oświadczam/oświadczamy, że jesteśmy związani złożoną ofertą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest „Poprawa efektywności energetycznej budynków 

użyteczności publicznej w Gminie Lutocin poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników 

grzewczych i wdrożenie OZE” przez łączny okres 60 dni liczonych od dnia złożenia ofert, tj. do dnia 

25.12.2021r. 

 

………………………………………. 

(podpis osób upoważnionych do 

reprezentowania Wykonawcy) 
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