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WNIOSEK ZAMAWIAJACEGO W SPRAWIE PRZEDŁUZENIA TERMINU ZWIAZANIA
oFERTA

DoĘczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę materiałów opatrunkowych, szewnych i
preparatów derynfekcyj nych.

W zrviązku z przedłużającą się procedurą zakońęzenia postępowania o udzielenie zamówienia,
prowadzoną w Ębie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest

,,zakup i dostawa materiałów opatrunkowych, szewnych i preparatów dezynfekcyjnych", zgodnie z
postanowienięm art, 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówięń publicznych Zamawiający zwraQa się z wnioskiem o

wyrażenie zgody na przedŁużęnie tęrminu związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w w/w
postępowaniu o 30 dni. Przędłuzony w ten sposób termin nviązania ofertą liczony zgodnie zzapisami art. 85

ust 5 ustawy Pzp upływa w dniu 08 lipca 2017 r,
Zgodnie z powołanym wyzej art. 85 ust, 2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosęk Zamawiającego

może przedfuzyó termin rwiązania ofertą, zWm, że Zamawiający moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed

upływem terminu związania ofertą, z-łvtoció się do Wykonawców o wyrażenie zgody na ptzedhlżenie tego

terminu o oznaozony okreso nie dłuższy niz 60 dni.
Zamawiając), jednocześnie informuje. iz odrzuci ofeĘ Wykonawców" którzy nie zgodzą §ę na
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ptrblicznego na ..zakup i dostawa materiałów opatrunkowych, szewnych i preparatów dezynfekcyjnych]
tawie ar1. 89 ust 1 pkt 7a) ustawy Prawo zamowień publicznych,
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrazenia zgocly na powyzsze należy przekazaĆ

Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05-06-2017 roku do godziny 12:00.

Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrazenie zgody na przedłuzenie terminu związania
ofertą na czas oznaczony powyzej potraktowany będzie przezZamawiającego jako brak zgody Wykonawcy n3L

przedłuzenie tego terminu i równiez skutkować będzie odrzucenienr ofeĘ takiego Wykonawcy Z

postępowania o udzielenie w/w zamówienia na podstawie art. art. 89 ust 1 pkt 7a) ustarvy Prawo zamówień

publicznych.
Niniejszy wniosek został równiez zamieszczony i udostępniony na stronie Zamawiającego:

www.szpitalwrzesnia.home.p|

W załączeniu wzór oświadczenia Wykonawcy na wniosek Zamawiającego ws. wyrazenia zgody na

przedłuzenie terminu związania ofefią.
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(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

Wykonawca:

(pełna nazwa/firnla, adres, w zależności od
podmiotu : NIP/P ESEL, KRS/C EiDG)
reprezentowany przez:

(imi ę, n azw i s ko, s t an ow is ko/p ods t alu a do

reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

Ja l my, nizej podpisany / podpisani

oświadczam / oświadczamy

lż Wrażam l wytażamy zgodę na przedłuzenie terminu związania ofertą o okres kolejnych

30 dni, zgodnie z pismem Zamawiającego z dnia 30-05-2017 r. Jednocześnie oświadczam l

oświadczamy, że jesteśmy związant złożoną ot'ertą na ,,zakup i dostawę materiałói

opatrunkowych, szewnych i preparatów dezynfekcyjnych" przezłączny okres 60 dni liczonyCh od

dnia upływu terminu składania ofert.
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ZażĄń SŃłki ,,Szpital Powiatowy we Wrueśnf' Sp. F o.o. udziela pebomocnictwa
p. Sebastianowi Nowickiemu - Wiceprezesowi Zanądu do jednoosobowego dokonywania
czynności prawnych w imieniu Spółki w sprawach rvńązanyeh z kierowaniem bieĄeą
działalnością Spółki, w tym podpisywania umów cywilnoprawnych i umów o pmcę.

Pełnomocnictwo waźne jest w dniach od25.05.2017 roku do 31.05.2017 roku.
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,,Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. ul, Słowackiego2,62-300 Września

arejestrowanaw Sądzie Rejonowym Poznń-Nowe Miąsto i Wildaw Pozraniu, IX Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000290122, NIP 789-16,9ż,746, REGON 300706140
Wysokość kapitafu zakładowego; 32.840.000,00 zł

cenkala: +48 61 Ę7 a5 00 selfietariat: +48 61 436ż5 15 fax: +48 61437 97 30

www.szpitalwrzesnia.home.ol; e-mail: sekretariat@sryitalwrzesnia.home.pl;
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