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KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO         

 

Raport bieżący nr  19/2018        

Data sporządzenia:   2018-07-27        

Skrócona nazwa emitenta ELEKTROTIM S.A.      

     

Temat    Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. jako  
najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym przez 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej

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

Treść raportu:           

Spółka ELEKTROTIM S.A. informuje, iż otrzymała w dniu 26.07.2018r. zawiadomienie o wyborze 

oferty Spółki złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane 

pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary 

gmina Wisznia Mała – Etap IA Psary wschodnie – Podetap 1, Etap 1B Psary zachodnie – Podetap 1 i 

2”. Zamawiającym jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Wiszni Małej. 

Zgodnie z powyższym zawiadomieniem oferta złożona przez ELEKTROTIM S.A. w ramach przetargu 

została wybrana jako oferta najkorzystniejsza. Postępowanie przetargowe dotyczy następujących 

zadań:  

a) część nr 1 zamówienia – budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w 

miejscowości Psary gmina Wisznia Mała – Etap 1B Psary zachodnie – Podetap 1; wartość oferty 

7.367.700,00 PLN brutto,  

b) część nr 2 zamówienia – budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w 

miejscowości Psary gmina Wisznia Mała – Etap 1B Psary zachodnie – Podetap 2; wartość oferty 

11.672.700,00 PLN brutto,  

c) część nr 3 zamówienia – budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w 

miejscowości Psary gmina Wisznia Mała – Etap 1A Psary wschodnie – Podetap 1; wartość oferty 

7.330.800,00 PLN brutto.   

Łączna wartość oferty to 26.371.200 zł brutto.   

Biorąc pod uwagę aktualny portfel zamówień ELEKTROTIM S.A., a także szacowanie ryzyka przez 

Spółkę w kontekście m.in. ryzyka uzależnienia się od odbiorców-klientów, Spółka podaje fakt 

otrzymania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości z uwagi na duże znaczenie dla 

przychodów ELEKTROTIM S.A. w przyszłości.   

Spółka ELEKTROTIM S.A., będzie na bieżąco informować o jakiejkolwiek zmianie niniejszej informacji 

poufnej oraz poinformuje odrębnym raportem bieżącym o zawarciu umowy.   

        


