Warszawa, 14 czerwca 2017 r.

Temat: Informacja o wygraniu przetargu ogłoszonego przez Polską Grupę Energetyczną S.A.
Raport bieżący nr 13/2016
Zarząd K2 Internet S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu pisma z Departamentu Zakupów spółki PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A. (PGE) w sprawie wygrania przez Konsorcjum złożonego z Emitenta oraz spółek w 100%
zależnych od Emitenta – Agencji K2.pl Sp. z o.o. S.K.A oraz K2.pl. Sp. z o.o. (Konsorcjum), przetargu ogłoszonego
przez PGE oznaczonego numerem (GKP/PGE/0117/2016) w ramach postepowania „Wybór dwóch agencji
reklamowych (ATL) dla PGE S.A. i PGE Obrót”.
Przetarg dotyczył obsługi działań ATL oraz BTL Spółek PGE. Oferta Konsorcjum została wybrana jako jedna z dwóch
najkorzystniejszych, w związku z czym spółki tworzące Konsorcjum będą świadczyły usługi wraz z drugą agencją,
która została wybrana w przetargu.
Zgodnie z informacją zawartą w dokumencie „Informacja z otwarcia ofert wstępnych”, z dnia 30 maja 2017 r. łączna
kwota jaką PGE chce przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 12.300.000 zł brutto.
Umowa określająca zasady współpracy wskazuje następujący sposób udzielania zamówień: PGE zaprosi do
składania ofert wszystkich wykonawców, z którymi zawarł umowy ramowe. Wykonawca, którego Oferta została
uznana za najkorzystniejszą, otrzyma do realizacji zamówienie.
Stosowna umowa z PGE S.A. oraz PGE Obrót zostanie zawarta na okres 24 miesięcy lub do chwili wyczerpania
kwoty wynagrodzenia wskazanej w umowie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.
Podpisanie umowy planowane jest w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wybraniu
najkorzystniejszej oferty.
O zawarciu umowy Emitent poinformuje oddzielnym komunikatem.
Uczestnikom postępowania przysługuje odwołanie od wyników postepowania w trybie przepisów ustawy „Prawo
Zamówień Publicznych”. Na moment publikacji niniejszej informacji Emitent nie posiada wiedzy o wniesionych
odwołaniach.
Podstawą przekazania niniejszego raportu jest istotność zdarzenia ze względu na działalność Grupy.

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Ewelina Rosłońska – Asystent ds. relacji inwestorskich.
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