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Raport bieżący nr:  10/2022 

 

Data:    2022-05-11 

 

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A. 

 

Temat:  Informacja o wyborze oferty złożonej przez Konsorcjum z udziałem FERRUM jako 

najkorzystniejszej w postępowaniu organizowanym przez GAZ-SYSTEM 

 

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

 

Treść raportu: 

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2022 w sprawie informacji o złożeniu przez Konsorcjum z udziałem 

FERRUM oferty z najniższą ceną w postępowaniu organizowanym przez GAZ-SYSTEM, Zarząd FERRUM S.A. 

(Emitent) informuje, że w dniu 11 maja 2022 r. powziął informację o wyborze przez Operatora Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (GAZ-SYSTEM, Zamawiający) oferty złożonej przez konsorcjum z udziałem 

Emitenta jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania pn.: "Dostawa fabrycznie 

nowych, izolowanych rur stalowych na potrzeby realizacji gazociągu Skoczów - Komorowice - Oświęcim - 

Tworzeń". 

 

Zadanie obejmuje dostawy izolowanych rur stalowych o średnicy DN700 o łącznej długości około 40 km 

w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. 

 

Zgodnie z otrzymaną informacją oferta złożona przez Konsorcjum w składzie Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), 

FERRUM S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum) o wartości 92,4 mln PLN netto, co 

stanowi 113,7 mln PLN brutto, uzyskała najwyższą liczbę punktów i została uznana za ofertę najkorzystniejszą na 

podstawie kryteriów oceny ofert (cena całkowita brutto oferty – waga 95%, pochodzenie produktu – waga 5%). 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu szczegółowy zakres prac oraz udział Emitenta w wynagrodzeniu 

Konsorcjum w związku z ww. postępowaniem pozostaje w toku uzgodnień. 

 

Warunkiem zawarcia pomiędzy Konsorcjum a Zamawiającym umowy w ramach ww. postępowania jest 

dopełnienie formalności po wyborze oferty zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych oraz wniesienie przez 

Konsorcjum zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa powyżej. 

 

O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z tym postępowaniem Emitent poinformuje w kolejnym raporcie 

bieżącym.   

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

Data Stanowisko / funkcja Imię i nazwisko 

2022-05-11 Prezes Zarządu Krzysztof Kasprzycki 

2022-05-11 Wiceprezes Zarządu Honorata Szlachetka 

 


