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Treść raportu:

Zarząd FAMUR S.A. („Spółka”, „Emitent”) zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wyborze przez
Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. w Bogdance (dalej: "LW Bogdanka", "Zamawiający") oferty Konsorcjum, złożonej
przez Emitenta (Lider Konsorcjum) oraz Hydrotech S.A., na realizację Zadania nr 2 w ramach postępowania o
udzielenie zamówienia objętego procedurą ustawy Prawo Zamówień Publicznych, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, dotyczącego modernizacji oraz dostawy urządzeń układu kompleksu ścianowego
przeznaczonych do pracy w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w
pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego z podziałem na dwa zadania.

Maksymalna wartość wynagrodzenia za wykonanie Zadania nr 2 może wynieść ok. 62 mln zł netto.
Jednocześnie Emitent informuje, że ostateczna wartość umowy, do czasu zakończenia postępowania, może ulec
zmianie.

Realizacja Zadania nr 2 podzielona jest na 2 etapy. Termin realizacji dostaw określony jest dla każdego z Etapów
z osobna i wynosi dla Etapu I - 6 miesięcy, a dla Etapu II 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Emitent informuje również, że oferta Konsorcjum: Emitenta oraz Hydrotech S.A., po rozstrzygnięciu przez Krajową
Izbę Odwoławczą odwołania drugiego oferenta pozostała jedyną ofertą w postępowaniu przetargowym.
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