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Raport bieżący nr:  20/2022 

 

Data:    2022-06-20 

 

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A. 

 

Temat:  Informacja o złożeniu przez FERRUM oferty z najniższą ceną w postępowaniu 

organizowanym przez GAZ-SYSTEM 

 

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

 

Treść raportu:  

 

Zarząd FERRUM S.A. (Spółka, Emitent), informuje, że w dniu 20 czerwca 2022 r. powziął informację o wyniku 

otwarcia przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (Zamawiający) ofert złożonych w dwóch 

częściach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku zawartych umów ramowych na dostawy 

fabrycznie nowych izolowanych rur stalowych na potrzeby realizacji gazociągu Rembelszczyzna – Mory 

(postepowanie wykonawcze nr 16). 

 

Oferty złożone przez Emitenta w ramach obu części ww. postępowania o łącznej wartości ok. 5,7 mln EUR netto 

tj. ok. 7,0 mln EUR brutto (co stanowi równowartość odpowiednio ok. 26,8 mln PLN netto, co stanowi ok. 32,9 mln 

PLN brutto według kursu NBP obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert) okazały się 

najkorzystniejsze. 

 

Kryterium wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszych ofert stanowiła cena całkowita brutto oferty - waga 

100%. 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje dostawy izolowanych rur stalowych o średnicy DN 700 

i DN 1000 o łącznej długości ok. 12,4 km w terminie od połowy stycznia 2023 r. do końca lipca 2023 r. 

 

Cena brutto oferty złożonej przez Emitenta w zakresie pierwszej części ww. postępowania tj. równowartość 

ok. 3,66 mln PLN brutto nieznacznie przekracza kwotę wskazaną na otwarciu ofert, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinalizowanie pierwszej części ww. inwestycji tj. kwotę ok. 3,62 mln PLN brutto, natomiast łączna 

cena brutto obu ofert złożonych przez Emitenta w ramach obu części ww. postępowania nie przekracza łącznej 

kwoty wskazanej na otwarciu ofert, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie ww. inwestycji 

tj. kwoty ok. 39,7 mln PLN brutto. 

 

O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z ww. postępowaniem przetargowym Emitent poinformuje 

w kolejnym raporcie bieżącym. 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

Data Stanowisko / funkcja Imię i nazwisko 

2022-06-20 Prezes Zarządu Krzysztof Kasprzycki 

2022-06-20 Wiceprezes Zarządu Honorata Szlachetka 

 


