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Treść raportu:

Zarząd TORPOL S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 22 września 2022 r. powziął informację, iż w związku z
zamknięciem w tym samym dniu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Inwestor) aukcji elektronicznej
przeprowadzonej w ramach przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie robót budowlanych w obrębie stacji
Słupsk od km 128,600 do km 135,100 linii kolejowej nr 202 w ramach projektu POIiŚ 5.1-17 pn. „Prace na linii
kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk” część II odcinek Lębork – Słupsk (Inwestycja), oferta
złożona przez Emitenta w ramach aukcji elektronicznej otrzymała najwyższą ilość punktów.
Kryterium oceny ofert złożonych w ramach ww. przetargu stanowi cena brutto (waga 100%).
Termin realizacji Inwestycji został określony na: 36 miesięcy od Daty Rozpoczęcia.
Cena oferty złożonej przez Emitenta w ramach aukcji elektronicznej wynosi 691 mln zł brutto (tj. ok. 571,78 mln zł
netto).
Środki Inwestora przeznaczone na realizację Inwestycji, wynoszą ok. 710,78 mln zł brutto tj. ok (577,87 mln zł
netto).
O dalszych istotnych etapach ww. postępowania Emitent będzie informował w trybie kolejnego raportu bieżącego.
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