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Znak sprawy ZP.271.19.2020                                               Opoczno, dnia 19.02.2021 r. 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

Wniosek 

o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Znak sprawy: ZP 271.19.2020  

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację projektu p.n.: Poprawa 

efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno w formule 

,,zaprojektuj i wybuduj” zgodnie  z Programem funkcjonalno - użytkowym w podziale na 11 części dla 

CZĘŚCI 5 -TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 1, 

UL. M. SKŁODOWSKIEJ - CURIE 5, OPOCZNO. 

  Działając na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm. )  zwanej dalej w skrócie „P.z.p.” Zamawiający 

Gmina Opoczno  zwraca się do wszystkich Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

terminu związania ofertą  w toczącym się w/w postepowaniu o 20 dni tj. do dnia  

15.03.2021 r. w stosunku do pierwotnie ustanowionego terminu związania ofertą  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację projektu p.n.: Poprawa 

efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno  

w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z Programem funkcjonalno - użytkowym  

w podziale na 11 części dla CZĘŚCI 5-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU 

SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 1,UL. M. SKŁODOWSKIEJ - CURIE 5, OPOCZNO. 

Jednocześnie  Zamawiający  informuje,  że  zgodnie  z  art.  85  ust.  4 P.z.p.  przedłużenie 

terminu  związania  ofertą  jest  dopuszczalne  tylko  z  jednoczesnym  przedłużeniem  okresu 

ważności  wadium  albo,  jeżeli  nie  jest  to  możliwe,  z  wniesieniem  nowego  wadium   

na przedłużony okres związania ofertą ( dotyczy Wykonawcy z ofertą uznaną  

za najkorzystniejszą).  

Ponadto  Zamawiający  informuje,  że zgodnie  z  art.  85  ust.  3  P.z.p.  odmowa  wyrażenia 

zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie spowoduje utraty wadium i Zamawiający 

dokona  zwrotu  wadium  niezwłocznie  po  upływie  pierwotnego  terminu  związania  ofertą.  

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrażenia zgody na powyższe należy przekazać 

Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.02.2021 r. ( wtorek) do godz. 

14.00.  

Niniejszy wniosek został również zamieszczony i udostępniony na stronie 

internetowej Zamawiającego w zakładce zamówienia publiczne.  

W załączeniu: 
Wzór oświadczenia   

                                     Zatwierdził: 
Burmistrz Opoczna 

(-) Dariusz Kosno  
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                       Wzór oświadczenia  
 

…………..……………………….… 
   ( miejscowość, data) 

 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
 ( nazwa i adres wykonawcy) 

 
 
 

       Zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą 

 

Ja niżej podpisany ............................................................................................................................... ..........................  

imię i nazwisko 

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

Jako upoważniony do reprezentowania Wykonawcy  

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
  (nazwa Wykonawcy ) 

oświadczam, że wyrażam zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą o okres kolejnych  

20 dni, zgodnie z wnioskiem Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą, 

tj. do dnia 15.03.2021 r. oraz oświadczam, że jestem związany ofertą w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego dla projektu p.n.: Poprawa efektywności 

energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno w formule 

,,zaprojektuj i wybuduj” zgodnie  z Programem funkcjonalno - użytkowym w podziale  

na 11 części dla CZĘŚCI 5-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ 

SAMORZĄDOWYCH NR 1, UL. M. SKŁODOWSKIEJ - CURIE 5, OPOCZNO. 

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przedłużenie ważności wadium wniesionego przelewem  

na rachunek bankowy Zamawiającego na pełny, przedłużony okres nowego terminu związania 
ofertą*.  

 

*Dotyczy Wykonawcy z ofertą uznaną za najkorzystniejszą 


