
Komprachcice, 13.10.2022 r.  

272.10.2022 

Wykonawcy 

biorący udział w postępowaniu  

 

 

 

Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą 

dot. postępowania:  Modernizacja przedszkoli publicznych w Gminie Komprachcice 

powtórzenie nr ogłoszenie 2022/BZP 00301376/01z dnia 2022-08-11 

 

 

Na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz.U. z 2021 r poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” Gmina 

Komprachcice, jako Zamawiający zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie 

o 29 dni terminu związania z ofertą złożoną w postępowaniu prowadzonym w trybie 

podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp, pn.: „Modernizacja przedszkoli 

publicznych w Gminie Komprachcice”. Aktualnie termin związania ofertą upływa w dniu 

20.10.2022r. Pisemne oświadczenie Wykonawcy, dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie 

terminu związania ofertą o okres 29 dni, tj. do 17.11.2022 r. należy złożyć w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 19.10.2022 r. za pomocą Miniportalu lub epuap lub na adres zamawiającego.  

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 i skutkować będzie 

odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp. Oświadczenia Wykonawca 

składa, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z zapisami Rozdziału XVII 

SWZ. Sposób i format sporządzenia i przekazywania, informacji, oświadczeń lub dokumentów 

musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 2452). W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna 

(inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie 



za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego 

przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Proszę o potwierdzenie faktu otrzymania 

niniejszego wezwania poprzez platformę ePUAP. Niniejszy wniosek został również 

zamieszczony i udostępniony na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl). W załączeniu wzór oświadczenia Wykonawcy 

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



…………………………………….  

( nazwa Wykonawcy)  

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

składane na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. zadania  

pn.: „Modernizacja przedszkoli publicznych w Gminie Komprachcice”, znak 

postępowania: ZP. 272.10.2022 prowadzonego przez Gminę Komprachcice Ja, niżej podpisany  

……………………………………………………………………………………………..…… 

(imię i nazwisko) 

 jako upoważniony do reprezentowania Wykonawcy  

…………………………………………………………………..………………………………

……….......................................... 

(nazwa firmy)  

 

Oświadczam, że: Wyrażam*/wyrażamy* zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą 

o okres kolejnych 29 dni, tj. do 17.11.2022 r. zgodnie z wnioskiem Zamawiającego w sprawie 

przedłużenia terminu związania ofertą. Jednocześnie oświadczam*/oświadczamy*, że jesteśmy 

związani złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie 

podstawowym, którego przedmiotem jest „Modernizacja przedszkoli publicznych w Gminie 

Komprachcice” przez łączny okres 59 dni liczonych od dnia złożenia oferty.  

 

 

 

………………..………, dnia ………… 2022 roku  

 

 

 

 

……………………………………………………………. 

(podpis osób / osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

                                                                            i składania oświadczeń woli w jego imieniu) 

* niepotrzebne skreślić 
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