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Treść raportu:

Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Spółka), informuje, iż w dniu 6 lipca 2018 r. powziął 
informację o złożeniu przez Emitenta w tym samym dniu oferty z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym pn. 
Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania nr 2: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia dn 
500 o długości około 14,79 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod 
nazwą "Budowa gazociagu relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski" - zamówienie sektorowe, 
organizowanym przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Wartość netto złożonej przez Emitenta oferty wynosi 30.600.00,00 zł (słownie: trzydzieści milionów sześćset tysięcy 
złotych 00/100) netto tj. 37.638.000,00 (słownie: trzydzieści siedem milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy 
00/100) brutto. Okres gwarancji podany w ofercie wynosi 72 miesiące.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Kryteria oceny stanowią:

1) cena brutto - waga: 94%,

2) okres gwarancji - waga: 6%.

Oferta złożona przez Emitenta jest najkorzystnejsza po uzględnieniu obu kryteriów. 

Jednocześnie Spółka wyjaśnia, że wszystkie oferty złożone w przetargu zostały złożone powyżej budżetu 
Zamawiającego, wynoszącego 30.025.190,65 zł. Mając powyższe na uwadze Emitent będzie informował w trybie 
raportów bieżących o dalszych etapach prowadzonego postępowania.
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