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wszyscy uczestnicy po§tępowania
wg rozdzi€lnika
WNIO§EK ZAMAWIAJĄCEGO
SPRA\ IE PRZEDŁUZENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ
dot. przetargu nieograniczonego o rłańościmniejszej od kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie ań. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na ,,Budowę

\

sy§temu ośrvietleniazewnętrznego typu śolarno-hybrydowego na terenie gminy Kowalewo
Pomorski€"

W związku z plzędłnżaJącąsię procedurą zŃoircżenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na ,,Budowę systemu oświetleniazewnętrznego typu solarnohybrydowego na tęręnie gminy Kowalęwo Pomorskie", na podstawie ań. 85 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tj, Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z póź, zn,).
zwracam §ię z wnioskiem o Wylźenie Zgody na pźedłużenieterminu związania ofeńą na czas
niezbędny do zawarcia umowy w w/w po§tępowaniu o 60 dni,

Zgoda Wykonawcy na przedłużenieterminu związania ofertą jest dopuszczalna tylko
zjednoczesnym przedłużeniemokesu ważnościwadium na przedłużonyokres związania ofertą
Pismo informujące o przędłużeniu teminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem
okesu Ważnościwadium na przedłuźony okres związania ofeńą należy przesłać
w nieprzekaczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2013 r do godz, 12:00 pisemnie na adres tut,
Urzędu. Dopuszcza się również przesłanie dokumentóW faksem (na numęr 56 684 l0 71) lt]b drogą
elektoniczną (na adres um.kowalewo@wD.pl), pod waruŃiem potwierdzenia ich pismem
wysłanym na adres Zamawiającego.
Brak odpowiędzi na wliosek Zamawiającego o wyrażenie Zgody na przedłużenięterminu
z\,vi€ania ofeńą o czas oznaczony powyżej, potraktowany będzie ptzez Zamawiającego jako bmk
zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą i skutkować będzie wykluczeniem
z postępowania o udzielenie Vw zamówienla zgodlie z all!. 24 ttst. 2 pkt 2 ww ustawy.
Informuję, że niniejszy wniosek został róWnież zamieszczony iudostępniony na stronie
intęrnetowej Zamawiającego: Www'kowalęwopomorskie.omet,Dl,
W załączeniu wzór oświadczenia Wykonawcy na wniosek Zamawiającego w sprawie
wyrżenia zgody na przedłużenie terminu Zwią7ania ofertą

ZŃacznik
l, Wzór oświadczenia wykonawcy.
Do wiadomości:
Mod€rn HsT M, P Pr}tulak
ul. ] l listopada 5A, 07-4l0 ostrołęka

l,

2,

3,

4,
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5,

In4Poland sp, z o, o,

ut, Boya-7eleńskiego |7. J5-105 R7elzów
RMS PoLsKA Sp, z o, o,
zagorzyce l2B, 39-126 ZaBożycę

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne

MURABET

uI. Sokołowska 38, 87-400

Golub-Dobrzyń

EUROLEDLIGHTING sp. z

o. o.

ul, Przemysłowa 23l24, 76-200 Słupsk

Załącznik

do Wniosku na przedhżenie tęrmin związania ofertą
znak GKiM,271.17,20l2 z dn, 07,0l,20l3 r

Pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
Ja / My,

niżej podpisany

/

podpisani

ośWiadczam / oświadczamy
iż, wyńżam / .'{r'ńżamy zgodę na przedłużel e terminu żwiązania ofetą o okres kolejnych 60 dni,
zgodnie z wnioskiem Zamawiającego z dnia 07,01.20l3 loku.

Jednocześnięoświadczam / oświadczamy, że jęsteśmy zwlązani złożoną ofertą na żadanie
plr,: ,,Brrdowę systęmu oświetlęniazewnętrznego typu solarno-hybrydowego na terenie gminy
Kowalęwo Pomorskie" przez łączny okres 90 dni liczonych od dnia upływu terminu składaniiofen,

/podpiś iP

cl/r(

W)ko

Vc),

