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Skrócona nazwa emitenta

TORPOL S.A.

Temat

Uznanie za najkorzystniejszą oferty złożonej przez Emitenta w postępowaniu przetargowym organizowanym przez 
„PKP Intercity” S.A.
Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2021 z 2 marca 2021 roku w sprawie złożenia przez TORPOL S.A. 
[Emitent, Spółka] oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. przebudowa i rozbudowa istniejącej infrastruktury kolejowej w rejonie bocznicy Szczecin 
Zaleskie Łęgi wraz z wykonaniem w systemie zaprojektuj i zbuduj kanału przeglądowego, oraz dostawą i 
montażem stanowiska do zabezpieczenia przed powstaniem oblodzenia na taborze kolejowym [Inwestycja] 
Zarząd Emitenta powziął informację, iż PKP "Intercity" S.A. [Inwestor] w dniu 26 maja 2021 roku uznało ofertę 
Emitenta za najkorzystniejszą w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kryterium oceny ofert złożonych w ramach ww. przetargu stanowi całkowita cena brutto za realizację [waga 100%]. 
Termin realizacji Inwestycji został określony na dzień 31 października 2023 roku. Oferta złożona przez Emitenta 
wynosi 73,1 mln zł netto [89,9 mln zł brutto].

W przypadku braku odwołań ze strony pozostałych uczestników postepowania przetargowego co do wyboru oferty 
Spółki w terminie przewidzianym przepisami prawa zostanie zawarta umowa na realizację Inwestycji.

O zawarciu w następstwie powyższego stosownej umowy, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2021-05-26 Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu Grzegorz Grabowski

2021-05-26 Konrad Tuliński Wiceprezes Zarządu ds. Produkcj i Konrad Tuliński
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