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aleksandra.szmagaj@rekeep.pl

Od: Łukasz Sajewski <lukasz.sajewski@tzmo-global.com>
Wysłano: czwartek, 14 lipca 2022 15:26
Do: aleksandra.szmagaj@rekeep.pl
Temat: Re: prośba o wycenę

Witam, 
 
Odpowiedź przygotujemy tak szybko jak to będzie możliwe .  
Jest sezon urlopowy i niestety dłużej trwa przygotowanie odpowiedzi . 
 
wt., 12 lip 2022 o 12:41 <aleksandra.szmagaj@rekeep.pl> napisał(a): 

Dzień dobry 

Dziękuję za maila, a kiedy możemy się spodziewać się odpowiedzi ? 

  

Aleksandra Szmagaj Jęcka 
Specjalista ds. rozwoju produktu  
 

 
 
Rekeep Polska SA 
ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź 
M +48 785 230 140 
aleksandra.szmagaj@rekeep.pl 
 
Rekeep Polska S.A. z siedzibą w Łodzi (adres: ul. Traktorowa 126 lok. 202, 91-204 Łódź), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480105  
(akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), o kapitale zakładowym w wysokości 20.125.000,00 zł (opłaconym w całości), o 
nadanym NIP: 9452176328, REGON: 12983608. 
 
ZAWIADOMIENIE O POUFNOŚCI: Ta wiadomość i jej załączniki (jeśli istnieją) mogą zawierać informacje poufne, zastrzeżone lub prawnie zastrzeżone i są przeznaczone wyłącznie do użytku wyżej wymienionego adresata. 
Jeśli nie są Państwo wymienionym adresatem tej wiadomości, nie powinni Państwo jej rozpowszechniać, kopiować, drukować i podejmować jakichkolwiek innych działań. 
Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej z komputera  
i poinformowanie nadawcy o tej wiadomości e-mail, odpowiadając lub wejdź na www.rekeep.pl w zakładce „Skontaktuj się z nami”. 
 
CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and its attachments (if any) may contain confidential, proprietary or legally privileged information and it is intended only for the use of the addressee named above. 
No confidentiality or privilege is waived or lost by any mistransmission. If you are not the intended recipient of this message you are hereby notified that you must not use, disseminate, copy it in any form or take any action in reliance 
on it. 
If you have received this message in error, please, delete it (and any copies of it) and kindly inform the sender of this e-mail, by replying or go to www.rekeep.pl on 'contact us'. 

  

From: Łukasz Sajewski <lukasz.sajewski@tzmo-global.com>  
Sent: Tuesday, July 12, 2022 12:16 PM 
To: aleksandra.szmagaj@rekeep.pl 
Subject: Fwd: prośba o wycenę 

  

  

Dzień dobry, 
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Dziękujemy za zainteresowanie ofertą TZMO SA . 

Jesteśmy w trakcie przygotowywania odpowiedzi na Państwa e-mail. W związku z sezonem urlopowym i dużą 
ilością zapytań, odpowiedź zostanie przygotowana w najbliższym czasie. 

Pozostając w kontakcie serdecznie pozdrawiam. 

  

  

---------- Forwarded message --------- 
Od: <aleksandra.szmagaj@rekeep.pl> 
Date: wt., 5 lip 2022, 16:26 
Subject: prośba o wycenę  
To: <aleksandra.szmagaj@rekeep.pl> 

  

Dzień dobry uprzejmie proszę o wycenę asortymentu według załączonego pliku. 

  

W pierwszej tabeli prosimy o wycenę materiału opatrunkowego z poszczególnych opisów lub innych komponentów 
zestawu (jeżeli Państwo posiadają) z wyjątkiem narzędzi oraz wycenę serwet.  

W drugiej tabeli prosimy o wycenę 63 pakietów/zestawów lub w przypadku braku całego pakietu/zestawu  - 
poszczególnych komponentów w danym pakiecie/zestawie. 

  

Dziękuję ! 

  

Aleksandra Szmagaj Jęcka 
Specjalista ds. rozwoju produktu  
 
 
 
Rekeep Polska SA 
ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź 
M +48 785 230 140 
aleksandra.szmagaj@rekeep.pl 
 
Rekeep Polska S.A. z siedzibą w Łodzi (adres: ul. Traktorowa 126 lok. 202, 91-204 Łódź), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480105  
(akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), o kapitale zakładowym w wysokości 20.125.000,00 zł (opłaconym w całości), o 
nadanym NIP: 9452176328, REGON: 12983608. 
 
ZAWIADOMIENIE O POUFNOŚCI: Ta wiadomość i jej załączniki (jeśli istnieją) mogą zawierać informacje poufne, zastrzeżone lub prawnie zastrzeżone i są przeznaczone wyłącznie do użytku wyżej wymienionego adresata. 
Jeśli nie są Państwo wymienionym adresatem tej wiadomości, nie powinni Państwo jej rozpowszechniać, kopiować, drukować i podejmować jakichkolwiek innych działań. 
Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej z komputera  
i poinformowanie nadawcy o tej wiadomości e-mail, odpowiadając lub wejdź na www.rekeep.pl w zakładce „Skontaktuj się z nami”. 
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--  

pozdrawiam / best regards 
Łukasz Sajewski 

Koordynator ds. marketingu szpitalnego / Hospital Marketing Coordinator 
Dział Marketingu Szpitalnego / Hospital Marketing Department 

 

mobile: +48723185244phone: +48566123663email: lukasz.sajewski@tzmo-global.com

Aby chronić prywatność użytkownika, pakiet Microsoft Office uniemożliwił automatyczne pobranie tego obrazu z Internetu.
[TZMO]

 
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna; NIP 879-016-67-90; 
ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, Polska; tel. +48 56 612 39 00; 
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy; KRS nr 0000011286; 
kapitał zakładowy (kapitał wpłacony): 2 640 000 zł. 

Aby chronić prywatność użytkownika, pakiet Microsoft Office uniemożliwił automatyczne pobranie tego obrazu z Internetu.
[TZMO]

 

 
Spółka posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

 
 
 
--  

pozdrawiam / best regards 
Łukasz Sajewski 
Koordynator ds. marketingu szpitalnego / Hospital Marketing Coordinator 
Dział Marketingu Szpitalnego / Hospital Marketing Department 

 

mobile: +48723185244phone: +48566123663email: lukasz.sajewski@tzmo-global.com

Aby chronić prywatność użytkownika, pakiet Microsoft Office uniemożliwił automatyczne pobranie tego obrazu z Internetu.
[TZMO]

 
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna; NIP 879-016-67-90; 
ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, Polska; tel. +48 56 612 39 00; 
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy; KRS nr 0000011286; 
kapitał zakładowy (kapitał wpłacony): 2 640 000 zł. 

Aby chronić prywatność użytkownika, pakiet Microsoft Office uniemożliwił automatyczne pobranie tego obrazu z Internetu.
[TZMO]

 

 
Spółka posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych. 


		2022-07-25T16:04:13+0200




