HP Inc Polska Sp. z o.o.
ul. Szturmowa 2A
02-678 Warszawa
Polska

Warszawa, dnia 07.10.2020 r.
Zamawiający:

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Plac Marii Curie Skłodowskiej 5
20-031 Lubli NIP: 712-010-36-92
Postępowanie

Dotyczy:

przetargowe w formie przetargu nieograniczonego: Sukcesywne dostawy

standardowych komputerów przenośnych numer referencyjny postępowania PN/10-2020/DZP-a
Pomarex Andrzej Pomarański, ul.Nadbystrzycka 11 , 20-618 Lublin, NIP: 712-000-00-70

Partner:

O~WIADCZENIE

HP Inc Polska Sp. z o.o., jako autoryzowany przedstawiciel producenta w Polsce sprzętu komputerowego HP, na
podstawie posiadanych przez nas informacji chcielibyśmy przedstawić aktualizację na temat wysiłków HP mających
na celu sprostanie wyzwaniom związanym z łańcuchem dostaw wynikającym z wybuchu wirusa Coronavirus. Chociaż
sytuacja pozostaje
miarę

widzimy pozytywne trendy i

będziemy

nadal

działać ,

aby szybko

zaradzić

tej sytuacji w

poprawy warunków.

Większość fabryk
prz esyłek

dla

płynna ,

HP w dotkniętym obszarze jest ponownie uruchomiona, a HP zakontraktowało dodatkowe miejsce

lotniczych, aby pomóc w przyspieszeniu dostaw za

granicę. Wysiłki

HP

koncentrują się

teraz na

zwiększeniu produktywności

w każdej fabryce, ścisłej współpracy z dostawcami komponentów, ponownym otwarciu

wszystkich fabryk i pracy z

pełną wydajnością.

istniejących zamówień

Status zamówienia i potencjalne

przesunięcia

terminów realizacji

klientów nadal odzwierciedlają się w systemach HP i będą regularnie aktualizowane.

Jak zawsze, dobro naszych pracowników, naszych partnerów i klientów oraz ich rodzin jest naszym priorytetem.
Będzie my

nadal bardzo uważnie monitorować sytuację i odpowiada ć w na bieżąco na zapytania klientów i

partnerów. Proszę kierować wszelkie pytania dotyczące konkretnych zamówień za pośrednictwem zwykłych
kanałów

komunikacji HP.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie posiadanych przez nas informacji niniejszym informujemy, iż na chwilę
obecną nie jesteśmy w stanie podać konkretnej daty realizacji zamówienia dotyczące go produktów HP, które mają
być

dostarczone Zamawiającemu przez Partnera w ramach

Postępowania.

~

na Ostafin
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