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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 19 grudnia 2019 r. otrzymał z Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa z siedzibą w Warszawie (KOWR), informację o wyborze oferty Emitenta jako najkorzystniejszej na 
dostawy gołąbków w sosie pomidorowym (zadanie częściowe nr 20), złożonej w ramach przetargu 
nieograniczonego na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019 (Przetarg) organizowanego przez 
KOWR. Zgodnie z otrzymaną informacją, oferta Emitenta została wybrana przez KOWR w następstwie uchylenia 
się od zawarcia umowy przez wykonawcę, którego oferta pierwotnie została wybrana w tym zadaniu częściowym. 

Wartość oferty złożonej przez Emitenta na ww. zadanie wynosi 16,2 mln zł brutto. O zawarciu umowy Emitent 
powiadomi w formie odrębnego raportu bieżącego.

Emitent i spółka zależna Emitenta – Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego sp. z o.o. 
(WZPOW) zawarły dotychczas w ramach Przetargu dwie odrębne umowy na dostawy artykułu spożywczego - 
Emitent na dostawę szynki drobiowej o wartości ok. 42,7 mln zł brutto, a WZPOW na dostawę groszku z 
marchewką o wartości ok. 15,6 mln zł brutto, tj. łącznie na ok. 58,3 mln zł brutto.
O czynnościach związanych z otwarciem ofert, wyborem ofert najkorzystniejszych w ramach Przetargu oraz o 
zawarciu umów z KOWR Emitent informował w treści raportów bieżących nr 16/2019, 20/2019, 21/2019 i 24/2019.
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