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Treść raportu:

Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Spółka), informuje, iż w dniu 31 stycznia 2020 r. powziął 
informacje o wyborze złożonej przez Emitenta oferty jako najkorzystniejszej w organizowanym przez Polską Spółkę 
Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach (Zamawiający) postępowaniu przetargowym na 
wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji Zadania nr 4: budowa gazociągów wysokiego ciśnienia: 
DN 500 o długości około 9,42 km oraz DN 300 o długości około 3,08 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą w 
ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa gazociągu relacji Sandomierz – Ostrowiec 
Świętokrzyski” – zamówienie sektorowe.

O złożeniu najkorzystniejszej oferty na w/w zadanie Emitent informował raportem bieżącym nr 26/2019 z dnia 19 
grudnia 2019 roku. 
Wartość netto złożonej przez Emitenta oferty: 26.900.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset 
tysięcy złotych 00/100) netto tj. 33.087.000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony osiemdziesiąt siedem tysięcy 
złotych 00/100) brutto.

Termin realizacji Zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, został określony na 16 
miesięcy od daty zawarcia umowy.

Kryterium oceny ofert stanowi cena całkowita brutto – 94% oraz okresu gwarancji – 6%.

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 MAR – informacje poufne. 
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