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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) w dniu 17 kwietnia 2020 roku, powziął informację o wyborze złożonej przez 
Emitenta oferty jako najkorzystniejszej w organizowanym przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział 
Zakład Gazowniczy w Opolu (Zamawiający) postępowaniu niepublicznym w trybie przetargu nieograniczonego na 
realizacje robót budowlanych w ramach inwestycji pod nazwą „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia 
DN150/DN200 MOP 6,3 MPa relacji Lewin Brzeski-Paczków na odcinku Hanuszów-Otmuchów, wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą.”, numer postępowania: 2020/W200/WUNP-000062.

O złożeniu najkorzystniejszej oferty na w/w zadanie Emitent informował raportem bieżącym 13/2020 z dnia 20 
marca 2020 roku.

Wartość netto złożonej przez Emitenta oferty: 14.935.000 (słownie: czternaście milionów dziewięćset trzydzieści 
pięć tysięcy złotych 00/100) netto tj. 18.370.050 (słownie: osiemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy 
pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto.

Termin realizacji przedmiotu Zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zostało 
określony do: 31-12-2021r.

Kryterium oceny ofert stanowi cena całkowita brutto – 90% oraz okresu gwarancji – 10%.
W odniesieniu do powyższego kryterium oferta złożona przez Spółkę jest najkorzystniejsza.
W przypadku braku odwołania ze strony pozostałych uczestników postępowania przetargowego, co do wyboru 
oferty Emitenta, zostanie zawarta umowa z Zamawiającym na wykonanie powyższego zadania.

O zawarciu w następstwie powyższego stosownej umowy, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 
kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego 
dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
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2020-04-17 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu

2020-04-17 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu
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