
Raport bieżący nr 29/2020 

Data sporządzenia:  2020-06-29 

Temat: Powzięcie informacji o unieważnieniu przetargu  

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

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 27/2020 z dn. 23-06-2020 r. dotyczącego złożenia przez 

spółkę zależną Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zaprojektowanie i 

wybudowanie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingiem 

wielopoziomowym w Pleszewie, u   zbiegu ulic Mieszka I, Stanisława Augusta Poniatowskiego 

i Władysława Warneńczyka”, w którym zamawiającym jest Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie, Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex 

S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o unieważnieniu ww. przetargu. 

Unieważnienie zostało dokonane na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 

oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Inwestor zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

2020-06-29 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu 

2020-06-29    Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu 

29 czerwca 2020 r. godz. 20:27 

 

 

  



Current report No.: 29/2020 

Document date:  2020-06-29 

Subject: Information on cancellation of a tender 

Legal basis: Article 17 para. 1 MAR - confidential information 

 

With reference to the content of current report No. 27/2020 of 23-06-2020 regarding submission by the 

Issuer's subsidiary - Pekabex Bet S.A. ("Company") of the most advantageous offer in the public 

procurement procedure under an open tender called "Design and construction of a complex of multi-

family residential buildings with a multi-storey car park in Pleszew, at the intersection of Mieszka I, 

Stanisława Augusta Poniatowskiego and Władysława Warneńczka Streets", in which Pleszewskie 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. with headquarters in Pleszew, the Management 

Board of Poznań Construction Corporation Pekabex S.A. ("The Issuer") informs that today it has 

received information about the cancellation of the abovementioned tender. The cancellation was made 

on the basis of art. 93 item 1 item 4 of the Public Procurement Law, the offer with the lowest price 

exceeds the amount that the Investor intended to spend on financing the contract. 

 

SIGNATURES OF THE COMPANY’S REPRESENTATIVES 

2020-06-29  Robert Jędrzejowski President of the Management Board         

2020-06-29     Przemysław Borek Vice-President of the Management Board 

29th June 2020 at. 20:27 

 


