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WNIOSEK ZAMAWIAJĄCEGO W SPRAWIE PRZĘDŁUZENIA TERMINU ZWIAZANIA

oFERTA

Dotycry przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę odcrynników chemicznych,
bakteriologicznycho serologicznych, sprzętu laboratoryjnego wraz z dzieńawą analizatorów

W zrviązku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
prowadzoną w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest
o;akup i dostawa odcrynników chemicznych, bakteriologicznych, serologicznych, sprzętu

laboratoryjnego wraz z dzierżawą analizatorów", zgodnie z postanowięnięm art. 85 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych Zamawiający zwruaa się z wnioskięm o wyrażenie zgody na przedłużenię terminu
związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w w/w postępowaniu o 20 dni. Przedłuzony w ten
sposób tęrmin rvłiązania ofe*ą liczony zgodnie zzapisami art, 85 ust 5 ustawy Pzp upĘrva w dniu 04 lipca
2017 r.
Zgodnie z powołanym wyżej art. 85 ust. 2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosęk Zamawiającego
moze przedłuzyć termin rwiązania ofertą, z Wm, że Zamawiający może Ęlko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, avróció się do Wykonawców o wyrazęnie zgody na przedŁażenie tego
Ęminu o oznaczony okres, nie dfuższy niz 50 dni.
Zamawiając}, jednocześnie informuię. iż odrzuci ofeĘ Wykonawców. którąy nię zgodzą się na
prąed,tużenie okresu związania ofeńą o wyzej oznaczony czas w postępowaniu o udzięlenie zamówienia
publiqznego na ..zakup i dostapa odcpynników chepicznvch. baktełiologic_znvch. serologicznych.
sprzętu laboratoryinego wraz z,dzierżawa analizatorów" na podstawię art. 89 ust 1 pkt 7a) ustawy Prawo
zamówięń publicznych,
Oświadczenie Wykonawcy doĘczące wyrażenia zgody na powyzszę naleĘ przekazat
Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07-06-2017 roku do godziny 12:00.
Brak odpowiędzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody naprzedłużenie tęrminu rwiązania
ofertą na cza§ oznaazony powyzej potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na
przedŁużenie tego tęrminu i równiez skutkowaó będzie odrzucęniem oferĘ takiego Wykonawcy z
postępowania o udzielenie w/w zamówienia na podstawię art. ań. 89 ust 1 pkt 7a) ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Niniejszy wniosek rystń równięż zamieszczony i udostępniony na stronie Zamawiającego:
www.§zĘitalwrzesnia.home.nl
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wyrażamy zgodę na przedłuzenie terminu nviązania ofertą

30 dni, zgodnie z pismem Zamawiającego
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kolejnych

dnia 02-06-2017 r. Jednocześnie oświadczam l

oświadczamy, ze jesteśmy związani złożonąofertą na,,zakup i dostawę odcrynników chemicznych,
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