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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu MZ-ZP-10-2022 

 

 

 

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Dot.: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w celu rozeznania rynku cen na 

świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w 

specjalności: konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy realizacji robót budowlanych 

„PAN Muzeum Ziemi w Warszawie – budynek zabytkowy – wykonanie rewitalizacji 

dachu w budynku Muzeum Ziemi w Warszawie przy Aleja Na Skarpie 20/26” 

z możliwością udzielenia zamówienia. 

 

Zamawiający Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie zwraca się z wnioskiem do 

Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie o kolejne 30 dni, tj. do dnia 2.08.2022 r., 

terminu związania ofertą złożoną w postępowaniu nr MZ-ZP-10-2022. 

 

Aktualnie termin związania ofertą upływa w dniu 3.07.2022 r. Pisemne oświadczenie 

Wykonawcy (wzór stanowi załącznik do niniejszego pisma), dotyczące wyrażenia zgody 

na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni, tj. do 2.08.2022 r. należy złożyć 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.07.2022 r. 

 

Oświadczenie Wykonawca może podpisać podpisem elektronicznym albo składa podpisane 

przez siebie (lub uprawnioną osobę, należy załączyć do oferty pełnomocnictwo) w pliku .pdf 

 

Wypełnione Oświadczenie o przedłużeniu związania ofertą należy przesłać na adres email: 

sekretariat@mz.pan.pl 

 

 

       Anna Piontek 

 

       Dyrektor 

       Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi 

w Warszawie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@mz-pan.pl


……………………………………. 

(nazwa Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE 

Dot.: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w celu rozeznania rynku cen na 

świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w 

specjalności: konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy realizacji robót budowlanych 

„PAN Muzeum Ziemi w Warszawie – budynek zabytkowy – wykonanie rewitalizacji 

dachu w budynku Muzeum Ziemi w Warszawie przy Aleja Na Skarpie 20/26” 

z możliwością udzielenia zamówienia. 

 

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 

30 dni, tj. do 2.08.2022 r., zgodnie z wnioskiem Zamawiającego w sprawie przedłużenia 

terminu związania ofertą. 

 

………………..………, dnia ………… 2022 roku 

 

 

………………………………………. 

(podpis osób / osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy i składania 

oświadczeń woli w jego imieniu) 

 

* niepotrzebne skreślić 
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