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Szanowni Państwo,  
 
     Współpracując z uznanymi odlewniami chińskimi i zakładami przemysłu maszynowego województwa 
śląskiego mamy możliwości oferowania tanich odlewów,  elementów metalowych i opakowań  drewnianych 
zabezpieczających wyroby na czas transportu, mogących obniżyć koszty Państwa produktów. 
 
Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem i zaowocuje nawiązaniem 
korzystnej dla obu stron współpracy. 
 

Oferta handlowa 
„Udostępnij rysunek techniczny dla bez kosztowej wyceny” 

 
Zasady i cel działania 

 
• znalezienie tańszych dostawców detali lub usług obróbczych, 
• obniżenie kosztu produktu przez import surowych odlewów detali  
• wycena na podstawie rysunku technicznego, 
• wsparcie w formalnościach związanych z importem do magazynu klienta (wycena wg. Incoterms, 

fracht, cło, tłumaczenie itp.) 
• szybkość reakcji, elastyczność i niezawodność wykonania usług, przy dobrej jakości wykonania  

z zastosowaniem nowoczesnych technologii, 
• opracowywanie ofert na trudne do wykonania produkty i usługi. 

 
Oferta obniżki kosztu produktu 

„Importuj odlewy za rozsądną cenę” 
 

Jeżeli w Państwa firmie występuje problem wysokich kosztów wytwarzania produktów na bazie 
odlewów i jesteście Państwo zainteresowani poznaniem wielkości możliwej obniżki cen stosowanych 
odlewów, przez porównanie ich z niższymi cenami odlewów z importu, proponujemy następujący 
sposób działania: 
 
1. Złożenie nam zapytania ofertowego wraz z rysunkiem wykonawczym 
2. Zapoznanie się z naszą ofertą cenową na wykonanie i dostawę:  

• modelu (w EUR lub USD/kpl),  
• próbek surowych odlewów (w EUR lub USD/kg/szt.) 
• serii surowych odlewów (w EUR lub USD/kg/szt.) 
• (ewentualnie) obrobionych na gotowo odlewów (w EUR lub USD/szt.).  

3. W przypadku akceptacji naszej oferty, złożenie nam zamówienia (zawarcie umowy kupna – 
sprzedaży) na wykonanie modelu, próbnych odlewów i dostawę do Państwa magazynu, 

4.  Złożenie przez nas zamówienia u producenta,  uruchomienie produkcji, której efektem będzie: 
• Wykonanie modelu (ok. 15 dni od dnia potwierdzenia naszego zamówienia), 
• Wykonanie próbnych surowych odlewów (ok. 15 dni od wykonania modelu). 
• (ewentualnie) wykonanie próbnych surowych odlewów i obróbki skrawającej „na gotowo” (20 

dni od wykonania modelu), 
• Wysyłka i dostawa do Państwa magazynu na bazie DDP, próbnych odlewów frachtem 

lotniczym jako przesyłka kurierska ( door to door service do magazynu zamawiającego) w 
terminie ok. 10 dni od dnia zakończenia produkcji i dokonania płatności na konto producenta 
za model, odlewy i fracht lotniczy.  

• Dostawa certyfikatu Cert 3.1 na odlewy próbne, w chwili dostawy odlewów na Państwa magazyn. 
5. Sprawdzenie przez Państwo jakości dostarczonych odlewów próbnych, 
6. W przypadku akceptacji jakości odlewów próbnych, warunków dostaw i produkcji seryjnej 

odlewów z naszej oferty, złożenie nam zamówienia (zawarcie umowy kupna – sprzedaży) na 
wykonanie i dostawę serii odlewów, 

7. Złożenie przez nas zamówienia u producenta,  uruchomienie produkcji, której efektem będzie: 
• Wykonanie surowych odlewów (do 25 dni od dnia potwierdzenia naszego zamówienia), 
• (ewentualnie) wykonanie surowych odlewów i obróbki skrawającej „na gotowo”(do 15 dni od 

wykonania odlewów), 
• Wysyłka i dostawa do Państwa magazynu na bazie DDP, serii odlewów drogą morską (jako 

drobnica kontenerowa) w terminie ok. 8 tygodni od zakończenia produkcji i dokonania płatności 
na konto producenta za odlewy i fracht morski, 

• Dostawa certyfikatu Cert 3.1 na serię odlewów w chwili dostawy odlewów na Państwa magazyn, 
• Sprawdzenie przez Państwo jakości dostarczonej serii odlewów. 
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Oferta obniżki kosztu usług obróbki skrawającej  

„Sprawdź, czy nie obrabiasz za drogo?” 
 

Jeżeli w Państwa firmie występuje problem wysokich kosztów obróbki skrawającej detali, 
wykonywanych we własnym zakresie lub przez firmy zewnętrzne a  jesteście Państwo zainteresowani 
poznaniem wielkości możliwej obniżki cen jednostkowych detali stosowanych w Państwa wyrobach  
przez porównanie ich z niższymi cenami tych detali, wykonywanych przez innych producentów, 
proponujemy następujący sposób działania: 
1. Złożenie nam zapytania ofertowego wraz z rysunkiem wykonawczym detalu, 
2. Zapoznanie się z naszą ofertą cenową, na usługę obróbki detali z powierzonego materiału lub 

wykonanie detali z zakupionego przez nas  materiału, 
3. W przypadku akceptacji naszej oferty, złożenie nam zamówienia (zawarcie umowy kupna – 

sprzedaży) na wykonanie usługi obróbki detali i dostawę do Państwa magazynu, 
4.  Złożenie przez nas zamówienia u producenta, (ewentualny odbiór z Państwa magazynu 

powierzonego materiału), uruchomienie produkcji, której efektem będzie wykonanie detali na 
warunkach i w terminach określonych w zamówieniu, 

5. Dostawa detali do Państwa magazynu i sprawdzenie przez Państwo jakości dostarczonych detali. 
 

Oferta obniżki kosztu wykonania przemysłowych opakowań z drewna m.in. 
ładunków ponadgabarytowych  

„Sprawdź, czy nie pakujesz za drogo?” 
 
Jeżeli w Państwa firmie stosujecie opakowania lub konstrukcje drewniane zabezpieczające 

wyroby na czas transportu a jesteście zainteresowani ich wyceną i/lub poznaniem wielkości możliwej 
obniżki cen za opakowania drewniane, prosimy o kontakt z nami. Specjaliści nasi i firmy wykonującej 
przemysłowe opakowania z drewna dla uznanych firm z UE, skontaktują się z Państwem, celem 
ustalenia szczegółów oferty i zasad współpracy.       
   

Podstawa działania firmy 
 

1. Doświadczenie w handlu z uznanymi na świecie odlewniami chińskimi zdobyte w okresie 
ostatnich czterech lat współpracy, w  których uzyskaliśmy status stałego „złotego” klienta , 
uprawniający do korzystania z upustów i korzystnych warunków płatności – odroczonej płatności 
np. przedpłata po zakończeniu produkcji (T/T) czy  inkaso dokumentowe (D/P at sight). 

2. Wieloletnia współpraca z renomowanymi wykonawcami obróbki skrawającej dostarczającymi 
swoje wyroby m.in. do uznanych w UE (Niemcy, Francja, Włochy) firm branży instalacyjnej, 
armaturowej czy motoryzacyjnej. 

 
Zakres działalności: 

1. Dostawy z Chin wysokiej jakości surowych odlewów z żeliwa, staliwa i stopów aluminium (metali)  
2. Wykonanie przez polskich wykonawców wysokiej jakości finalnej obróbki skrawającej detali, ze 

stali oraz z odlewów z żeliwa, staliwa i stopów metali oraz opakowań lub konstrukcji drewnianych 
zabezpieczających wyroby na czas transportu,   

3. Dostawa zaworów elektromagnetycznych i części (cewki i membrany) z Chin, sprawdzenie 
każdego zaworu na stacji prób pod kątem szczelności i prawidłowości działania oraz ich sprzedaż,  

4. Współpraca w zakresie kompletacji dostaw dóbr inwestycyjnych i procedur FIDIC,  
5. Tłumaczenie tekstów technicznych z j. angielskiego na j. polski. 
 

 
 
 

Zapraszamy do współpracy!   
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