
Centrum Kształcenia Zawodowego Racibórz, 04.04.2018r.

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”

w Raciborzu

ul. Zamkowa 1

47-400 Racibórz

Nr CKZiU2.26.08.18

WNIOSEK ZAMAWIAJĄCEGO 

W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

Dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego na:

DOSTAWĘ DOPOSAŻENIA PRACOWNI AUTOMATYKI, URZĄDZEŃ
DOZOROWYCH I ALARMOWYCH 

CZĘŚĆ II – URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE, ELEKTROMECHANICZNE
I ELEKTROTECHNICZNE

w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU
nr 2 „Mechanik” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, priorytet IX –

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb
lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT

Subregionu Zachodniego.

W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielnie zamówienia,

prowadzoną w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa doposażenia

pracowni  automatyki,  urządzeń  dozorowych  i  alarmowych  –  część  II  –  Urządzenia

elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne” na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia

29 stycznia 2004r. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.)

Zamawiający zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na

czas niezbędny do zawarcia umowy w w/w postępowaniu o 30 dni tj. do dnia 07.05.2018r.

Aktualnie termin związania ofertą upływa w dniu 07.04.2018r.

Oświadczenie  Wykonawcy  dotyczące  wyrażenia  zgody  na  powyższe  należy  przesłać

w  nieprzekraczalnym  terminie do  dnia  06.04.2018r.  do  godziny  15:00,  zgodnie  z  wyborem

Wykonawcy  tj.  faxem  pod  nr  32 415  33  88  wew.  322,  pocztą  elektroniczną  na  adres:

sekretariat@zsm.slask.pl lub  pisemnie na  adres:  Centrum  Kształcenia  Zawodowego

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz.

Brak  zgody na wniosek  Zamawiającego na przedłużenie  terminu  związania  ofertą  o  czas

oznaczony powyżej, skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp.

Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania
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ofertą  o  czas  oznaczony  powyżej,  potraktowany  będzie  przez  Zamawiającego  jako  brak  zgody

Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą.

Niniejszy  wniosek  został  również  zamieszczony  i  udostępniony  na  stronie  internetowej

Zamawiającego https://mechanik.rac.pl.

W załączeniu wzór oświadczenia Wykonawcy w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie

terminu związania ofertą.

 dr Sławomir Janowski 
DYREKTOR
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