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Wybór oferty Konsorcjum z udziałem Unibep S.A. w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. 
„Budowa zespołu budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej w Węgorzewie – 
postępowanie nr 47/RB” 
Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 30 grudnia 2021 r. Rejonowy Zarząd Infrastruktury w 
Olsztynie [Zamawiający] dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez konsorcjum [Konsorcjum] w 
składzie Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [Lider Konsorcjum] oraz TYTAN Systemy Bezpieczeństwa sp. 
z o.o. z siedzibą w Białymstoku [Partner Konsorcjum] na realizację zadania pn. „Budowa zespołu budynków wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej w Węgorzewie – postępowanie nr 47/RB” 
[Inwestycja]. 

Kryterium oceny ofert w przetargu stanowiły: cena [60%], termin wykonania zamówienia [20%] oraz okres 
gwarancji [20%]. 

Cena oferty złożonej przez Konsorcjum wynosi ok. 128,9 mln zł netto, co stanowi ok. 158,5 mln zł brutto. Na dzień 
sporządzenia niniejszego raportu bieżącego ostateczny zakres prac oraz udział Emitenta w wynagrodzeniu 
Konsorcjum w związku z w/w postępowaniem pozostaje w toku uzgodnień. 

Termin realizacji Inwestycji wynosi 560 dni od dnia zawarcia umowy. 

W przypadku braku zasadnego odwołania ze strony pozostałych uczestników postepowania przetargowego co do 
wyboru oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta, w terminie przewidzianym przepisami prawa, zostanie zawarta 
umowa na wykonanie Inwestycji. O zawarciu w następstwie powyższego stosownej umowy, Emitent poinformuje 
w odrębnym raporcie bieżącym.
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