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Bialystok, 17 .07 .2019 r.

Wykonawcy biorqcy udzial w postgpowaniu
o udzielenie zam6wienia publicznego

Wezwanie Zamawiajqcego do przedlu2enia terminu zwiqzania ofertq

dotyczy: pn. ,,Sukcesywna dostawa artykul6w spo2ywczych do Szkoly Podstawowej
Nr 49 z Oddzialami lntegracyjnymiw Bialymstoku"

W zwiqzku z pzedlulaJEcq siq procedurq zakoriczenia postqpowania o udzielenie
zamowienia, prowadzonq w trybie przetargu nieograniczonego ktorego przedmiotem jest
,,sukcesywna dostawa artykul6w spo2ywczych do Szkoty Podstawowej Nr 49 z
Oddzialami lntegracyjnymi w Bialymstoku", zgodnie z postanowieniem art. 85 ust. 2 oraz
art. 85 ust.4, ustawy Prawo zam6wiefi publicznych ( Dz. U.2018r.,po2. 1986 zezm.),
Zamawiajqcy wzywa do wyrazenia zgody na przedlu2enie terminu zwiqzania ofertq na czas
niezbqdny do zawarcia umowy ww/w postqpowaniu o okres 30 dni tj. do dnia 27.08.2019
roku. Aktualnie termin zwiqzania ofertq uplywa w dniu 27.07.2019 r.

Zgodnie z powolanym wy2ej art. 85 ust. 2 oraz art.85 ust. 4 Wykonawca samodzielnie
lub na wniosek Zamawiajqcego mo2e przedlu2y6, termin zwiqzania ofertq, z tym, 2e
Zamawiajqcy mo2e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiqzania ofertq,
zwr6ci6 siq do Wykonawc6w o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dluzszy ni2 60 dni.

Stosowne o6wiadczenie Wykonawcy dotyczqce wyra2enia zgody na powy2sze

nale2y przekazae Zamawiajqcemu w oryginale w nieprzekraczalnym terminie

zapewniajqcym zachowanie ciqglo6ci terminu zwiqzania ofertq tj. do dnia 26.07.2019

roku.

Brak odpowiedzi na wniosek Zamawialqcego o wyrazenie zgody na pzedluzenie

terminu zwiqzania ofertq o czas oznaczony powy2ej, potraktowany bgdzie pzez

Zamawiaiqcego jako brak zgody Wykonawcy na przedluzenie terminu zwiqzania ofertq i

skutkowa6 bqdzie odzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 7a ustawy pzp.

W zalqczeniu wz6r o6wiadczenia Wykonawcy w sprawie wyrazenia zgody na

pzedluzen ie term in u zwiqzania ofertq.

Niniejszy wniosek zostal r6wniez zamieszczony i udostqpniony na stronie internetowej
Zamawiajqcego.

Prosimy o potwierdzenie otzymania niniejszego pisma.



.dnia

(pieczqc Wykonawcy)

OSWIADczENtE
Ja nizej podpisany (imiq, nazwisko)

Jako
upowa2niony do reprezentowania Wykonawcy (nazwa firmy)

Dzialalqc na podstawie art art. 85 ust. 2 oSwiadczam,2ewyraZam zgodq na
przedluzenie terminu zwiqzania ofertq o okres kolejnych 30 dni, zgodnie z wnioskiem
Zamawiajqcego w sprawie przedluZenia terminu zwiqzania ofertq, to jest do dnia

. ... ... ..oraz o5wiadczam Ze jestem zwiqzany zloZonq ofertq w postqpowaniu o
udzielenie zamowienia na .

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ten wydtuzony okres.

Podpis osob/osoby uprawn ionej
do reprezentowania Wykonawcy

iskladania oSwiadczei
woliw jego imieniu


