Dobrý den,
jsme obchodní partneři společnosti eCENTRE, a.s., našim posláním je šetřit náklady firmám, spolkům,
veřejné správě a domácnostem. Po jednání s organizací nástavkových včelařů organizovaných v
Mikroregionu Matice Slezské nabízíme možnost realizace elektronické aukce za účelem zajištění
výhodné ceny CUKRU s parametry určenými pro včelařské organizace.
Podmínky elektronické aukce budou pečlivě připraveny tak, aby CUKR splňoval průřezové požadavky
na balení, dopravu a především kvalitu. V elektronické aukci dodavatelé splňující podmínky nabídnou
své ceny a hlavně je mohou dynamicky měnit směrem dolů. Nejlepší cena dodavatele bude následně
porovnána s kvalitou nabízeného CUKRU s požadavky vybraných zástupců Včelařských organizací.
Zde společně využijeme Vašich zkušeností k tomu, abychom zajistili skutečně kvalitní CUKR za cenu
na trhu nižší, než kdyby každá organizace poptávala samostatně.
To je hlavní myšlenka chystaného projektu, do kterého bychom Vás rádi přizvali.
Jelikož jsme se snažili vymyslet způsob zajištění CUKRU pro Vás co možná nejjednodušším
postupem, budete mít možnost nakoupit CUKR prostřednictvím webového katalogu PEO, který již
nyní funguje na adrese www.lidesobe.cz. Portál společně s našimi konzultanty zajistí dodávku cukru
na adresu, kterou při registraci do portálu uvedete. S registrací do PEO Vám rádi pomůžeme.
Abychom byli schopni poptat co možná největší množství vhodného cukru a tím pádem zvýšit prodejní
apetit potenciálních dodavatelů v elektronické aukci, rádi bychom Vás požádali o vyplnění přiložené
tabulky identifikující Vaší organizaci, množství a druh CUKRU, který obvykle za rok spotřebujete.
Uvedení tohoto množství Vás nijak nezavazuje CUKR nakoupit v daném množství. Jinými slovy,
podmínky aukce budou směrem k dodavatelům postaveny tak, abyste mohli nakoupit takové množství
CUKRU, jaké budete požadovat, tedy méně nebo i více. Množství Vámi poptávaného množství
zjišťujeme především pro to, abychom alespoň rámcově mohli dodavatelům definovat poptávané
množství.
V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na roman.strnad@partnerecentre.cz, nebo
energie.sro@iol.cz, telefon 602 727 356
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