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Wykonawcy 

Biorący udział w postępowaniu 

 

WEZWANIE DO PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

W związku z trwającą procedurą w sprawie udzielenie zamówienia, prowadzoną w trybie 

przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Opracowanie kompleksowej 

wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej przebudowy okna 

portalowego na dużej scenie w budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, wraz ze 

świadczeniem usługi nadzoru autorskiego, działając na podstawie art. 85 ust.2 oraz art. 85 ust.4 

ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.1579), 

Zamawiający zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na 

czas niezbędny do zawarcia umowy w w/w postępowaniu o 30 dni tj. do dnia 26.09.2018 r.  

Zgodnie z powołanym wyżej art. 85 ust.2 oraz art. 85 ust. 4 Wykonawca samodzielnie lub na 

wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko 

raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców  

o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrażenia zgody na powyższe należy przekazać 

Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.08.2018 r. do godziny 16:00 do siedziby 

Zamawiającego.  

Brak zgody na wniosek Zamawiającego dotyczący przedłużenia terminu związania ofertą  

o czas oznaczony powyżej, skutkować będzie odrzuceniem oferty, zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 7a 

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 na stronie internetowej Zamawiającego pod 

adresem: https://www.teatr-rzeszow.pl/article/przetarg-nr-12018?l=2  

W załączeniu przesyłamy wzór oświadczenia w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie 

terminu związania ofertą. 
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OŚWIADCZENIE 
 
Ja/my niżej podpisany/podpisani 

 

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

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

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

 

oświadczam, że wyrażam zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą o okres kolejnych 30 dni, 

zgodnie z Pismem Zamawiającego z dnia 21.08.2018 r. (oraz przedłużenie terminu ważności 

wniesionego wadium). 

Jednocześnie oświadczam/oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia pn.:  Opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji 

architektoniczno-budowlanej, dotyczącej przebudowy okna portalowego na dużej scenie  

w budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, wraz ze świadczeniem usługi 

nadzoru autorskiego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ten wydłużony okres.  

 

 
 
 
 
 

………………………………………… 
(Podpisy i pieczęcie osób 

upoważnionych do reprezentowania 
Wykonawcy) 

 

 
 

 

 


