
 

 

Raport bieżący nr 2/2017 

Temat: Zawiadomienie o wyborze oferty konsorcjum, w skład którego wchodzi 

PROTEKTOR S.A., w ramach zadania przetargowego. 

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

Zarząd Spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie 

(dalej: „Emitent” lub „Spółka”) realizując obowiązek Emitenta określony w art. 17 ust. 1 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 

2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz 

uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR) 

niniejszym informuje, iż w dniu 27.03.2017 otrzymał zawiadomienie o wyborze oferty 

konsorcjum spółek PROTEKTOR S.A. oraz PPUH „ARM-ex” BARBARA MRUK, MARIUSZ 

MRUK SPóŁKA JAWNA na zadanie nr 1 w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego nr D/217/2016 dla 2 Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie, którego 

przedmiotem jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2017 r. 

Wartość oferty brutto za realizację podstawowego zakresu zamówienia przypadającej 

PROTEKTOR S.A. wynosi 6.433.433,82 zł. Wartość oferty brutto za realizację 

maksymalnego zakresu zamówienia przypadającej PROTEKTOR S.A. wynosi 7.088.445,72 

zł. 

W przypadku braku wniesienia odwołania co do wyboru oferty, w dniu 07.04.2017 

przewidywane jest zawarcie umowy z Zamawiającym na wykonanie ww. zadania. 

Ostateczny termin realizacji podstawowego zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą oraz 

SIWZ to 31.08.2017 r. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jak również od niego niezależnych, 

Zamawiającemu przysługują kary umowne w wysokości 20% wartości brutto 

niezrealizowanej części przedmiotu umowy. Pozostałe postanowienia umowy nie 

odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu. 

O podpisaniu umowy Spółka poinformuje w odrębnym komunikacie. 

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 

nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające 

dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR).  

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 

nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w 



sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 

2004/72/WE (rozporządzenie MAR). 

 

 


