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Lelów, dnia 26 października 2021 r. 

PIR.271.9.2021 

Wykonawcy 
biorący udział w postępowaniu 

Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą 

Identyfikator postępowania: bd9bb5f9-6869-40c1-acd7-9816189e365f 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 

bez negocjacji na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 

1.200.000,00 PLN przeznaczonego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych 

pożyczek i kredytów”. Na podstawie art. 307 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający zwraca się z 

wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 28 dni, tj. do dnia 

26.11.2021 r.  

Oświadczenie z wyrażeniem zgody na przedłużenie terminu związania ofertą należy 

przesłać do Zamawiającego za pośrednictwem platformy ePuap, w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 29.10.2021 r. Zamawiający rekomenduje podpisanie oświadczenia za pomocą podpisu 

kwalifikowanego. 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 z postępowania o udzielenie w/w zamówienia zgodnie  

z art. 226 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp.  

Niniejszy wniosek został również zamieszczony i udostępniony na stronie 

prowadzonego postępowania www.miniportal.gov.pl oraz stronie internetowej Zamawiającego 

www.biplelow.pl. W załączeniu wzór oświadczenia Wykonawcy na wniosek Zamawiającego  

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

Pouczenie: Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX 

Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 z 

późn. zm.). 

 

 

otrzymują: 
1. LIDER: Bank Spółdzielczy w Połańcu, Połaniec, ul. Żapniowska 3, 28-230 Połaniec; 
2. Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie, ul. Kościuszki 111, 42-300 Myszków; 
3. Bank Spółdzielczy w Szczekocinach, ul. Żeromskiego 8, 42-445 Szczekociny; 
4. a/a 
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