
RB 25 2022TORPOL S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2022

Data sporządzenia: 2022-07-08

Skrócona nazwa emitenta

TORPOL S.A.

Temat

Wybór oferty złożonej przez TORPOL S.A. oraz Torpol Oil&Gas sp. z o.o. jako najkorzystniejszej w postępowaniu 
przetargowym organizowanym przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2022 w sprawie złożenia najwyżej punktowanej oferty przez TORPOL 
S.A. oraz Torpol Oil&Gas sp. z o.o. [Torpol Oil&Gas] w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Polskie 
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. [PGNiG], Zarząd TORPOL S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 8 lipca 
2022 r. powziął informację o wyborze przez PGNiG oferty złożonej przez konsorcjum firm z udziałem Emitenta oraz 
Torpol Oil&Gas [Konsorcjum] w przetargu nieograniczonym pn. „Rozbudowa KRNiGZ Lubiatów w celu 
zwiększenia możliwości produkcyjnych ze złoża Międzychód Część 1: Rozbudowa Ośrodka Centralnego Lubiatów 
[OC Lubiatów] o zespół budynków i obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą techniczną; rozbudowa Ośrodka 
Grupowego Międzychód [OG Międzychód] związana z włączeniem do eksploatacji odwiertu Międzychód-8H.” 
[Inwestycja] jako najkorzystniejszej.

Kryterium oceny ofert złożonych w ramach ww. przetargu stanowi cena brutto [waga 100%].

Termin realizacji Inwestycji został określony na 24 miesiące od zawarcia umowy.

Cena oferty złożonej przez Konsorcjum w ramach aukcji elektronicznej wynosi 393 mln zł brutto [tj. ok. 319,5 mln zł 
netto]. Szacunkowy udział Emitenta w Konsorcjum wynosi ok. 30%.

W przypadku braku odwołań ze strony pozostałych uczestników postępowania przetargowego co do wyboru oferty 
Emitenta w terminie przewidzianym przepisami prawa zostanie zawarta umowa na wykonanie zadania 
określonego w ofercie. O zawarciu w następstwie powyższego stosownej umowy, Emitent poinformuje w 
odrębnym raporcie bieżącym.
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Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2022-07-08 Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu Grzegorz Grabowski

2022-07-08 Marcin Zachariasz Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Marcin Zachariasz
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