
                                                                                                                    

Zamawiający:                                                                                             Wielkie Oczy, 09.04.2020 r. 
Parafia Rzymskokatolicka  
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP  
w Wielkich Oczach 
ul. Krzywa 6, 37-627 Wielkie Oczy 
Znak sprawy: 271.1.2020 

 
Wszyscy Wykonawcy 

 
Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą 

Dotyczy postępowania pn.: 

„Podniesienie walorów turystycznych gminy poprzez utworzenie alejki spacerowej  
w miejscowości Wielkie Oczy”  

W związku z przedłużającą się procedurą o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 1843) – zwana dalej 
ustawą Pzp, Zamawiający zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie 
terminu związania ofertą, który mija dnia 17 kwietnia  2020 roku, o kolejne 13 dni ( tj. do 
dnia 30 kwietnia 2020 roku).  

Pisemne oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą o okres 13 dni należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego lub przesłać 
elektronicznie na adres e-mail: przetargi@wielkieoczy.info.pl w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 16 kwietnia 2020 roku (włącznie).  

Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą o oznaczony czas traktowany będzie przez Zamawiającego, jak brak zgody 
Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą i skutkować będzie  odrzuceniem 
oferty z postępowania o udzielenie w/w zamówienia zgodnie z art. 89 ust.  pkt. 7a ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

Niniejszy wniosek został również zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. 

Załącznik: 
Oświadczenie 
 

                                                                                  Z poważaniem 

Ks. Józef Florek 
podpis na oryginale 

 



                                                                                                                    

OŚWIADCZENIE 

  

Ja niżej podpisany (imię i nazwisko): 

………………………………………………………………………………………………… 

jako upoważniony do reprezentowania Wykonawcy (nazwa firmy) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

oświadczam, że 
wyrażam*/wyrażamy* zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą na okres 

kolejnych 13 dni, tj. do 30.04.2020 r. zgodnie z wnioskiem Zamawiającego w sprawie 

przedłużenia terminu związania ofertą. 
Jednocześnie oświadczam*/ oświadczamy*,że jesteśmy związani złożoną ofertą  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Podniesienie walorów 
turystycznych gminy poprzez utworzenie alejki spacerowej  
w miejscowości Wielkie Oczy” przez łączny okres 43 dni liczony od dnia upływu 

terminu składania ofert. 

Miejscowość …………………….., data …………………….. 

  

…………………………………………………….. 
podpis osób/osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy  
i składania oświadczeń woli  

w jego imieniu 

  

 niepotrzebne skreślić 

 


