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biorący udział w postępowaniu 

 

 

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym - 
bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 
r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) pn. 

 
„ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO POMIESZCZENIA WARSZTATOWEGO NA AULĘ 
ZLOKALIZOWANĄ W BUDYNKU WARSZTATOWYM CKZiU NR 2 „MECHANIK” 

W RACIBORZU PRZY UL. ZAMKOWEJ 1” 
 

 

Na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) Zamawiający zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni tj. do dnia 29.01.2022r. 

Aktualnie termin związania ofertą upływa w dniu 30.12.2021r. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 307 ust. 3 ustawy Pzp przedłużenie terminu związania ofertą 

wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie 

terminu związania ofertą. 

W związku z powyższym oświadczenie z wyrażeniem zgody na przedłużenie terminu związania ofertą 

w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, albo w postaci cyfrowego 

odwzorowania tego dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania                           

z dokumentem w postaci papierowej, można przesłać na adres e-mail: sekretariat@zsm.slask.pl                    

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.12.2021r. 



Brak zgody na Wniosek Zamawiającego o przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony 

powyżej, skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. 

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 i udostępniony na stronie prowadzonego 

postępowania https://www.mechanik.rac.pl/zamowienia-publiczne/ . 

W załączeniu wzór oświadczenia Wykonawcy na wniosek Zamawiającego w sprawie wyrażenia 

zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

Pouczenie: 

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziele IX ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.). 

 

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma. 

 

 

  dr Sławomir Janowski 
    DYREKTOR 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Majnusz Roman Przedsiębiorstwo Majnusz, 

2. SONBUD Jasiukajć Spółka Jawna 

3. Zakład Usługowo-Handlowy Kamil Duda 


