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- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu - 

 

 

  WNIOSEK 
 o przedłużenie terminu związania ofertą 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego                            

w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji  na realizację zadania pn.:  

„Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji kotłowni gazowych 

dla budynków użyteczności publicznej” 
 

Na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo Zamówień 

Publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” Gmina 

Opoczno, jako Zamawiający zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie o 

30 dni terminu związania ofertą złożoną w postępowaniu prowadzonym w trybie 

podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji,  na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, 

na realizację zadania pn.: „Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji 

kotłowni gazowych dla budynków użyteczności publicznej” 

 

Zgodnie z art. 307 ust.4 ustawy Pzp 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. 

   

Pisemne oświadczenie Wykonawcy, dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie 

terminu związania ofertą o okres 30 dni, tj. do dnia 19.03.2023 r.  z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium należy złożyć, w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 17.02.2023 r.  

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. 
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 Oświadczenie Wykonawca składa, w  postaci elektronicznej np. .pdf, .doc, .docx -  lub 

jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości (nie jako załącznik do e-mail)  

przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty 

Zamawiającego zamowienia21@um.opoczno.pl,  do dnia  17.02.2023 r. 

 

W załączeniu wzór oświadczenia Wykonawcy w sprawie wyrażenia zgody  

na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

 

 

BURMISTRZ OPOCZNA 

(…) DARIUSZ KOSNO 
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