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Wybór ofert PAMAPOL S.A. i spółki zależnej w przetargach na dostawy artykułów spożywczych organizowanych
przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 20/2020 i 21/2020 z dnia 21 września 2020 r., w których wskazano, że z
informacji przedstawionej oferentom obecnym podczas otwarcia ofert w ramach przetargów organizowanych przez
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) na dostawy artykułów spożywczych w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020, Koszyk 1 i 2 (Program) wynikało, iż PAMAPOL
S.A. (Emitent) oraz Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo -Warzywnego Sp. z o.o. (WZPOW) złożyły
najkorzystniejsze oferty cenowe na dostawę do magazynów organizacji partnerskich odpowiednio szynki
drobiowej oraz groszku z marchewką, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 21 października 2020 r. na stronie
internetowej KOWR zamieszczono informacje o wyborze ofert najkorzystniejszych, wśród których w Koszyku 1, w
zadaniu częściowym nr 7 (dostawa szynki drobiowej) wskazano ofertę Emitenta z ceną ok. 32,1 mln zł brutto, a w
Koszyku 2 w zadaniu częściowym nr 1 (dostawa groszku z marchewką) wskazano ofertę WZPOW z ceną ok. 15,9
mln zł brutto. Łączna wartość ww. ofert złożonych przez Emitenta i WZPOW w ramach Programu wynosi 48 mln zł
brutto.
O zawarciu przyszłych umów na dostawy produktów objętych przetargami Emitent powiadomi w formie odrębnych
raportów bieżących
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