Kraków, 02.07.2015
Szanowni Państwo,
W najbliższych tygodniach planowane są w naszej firmie zmiany organizacyjne w obszarze zarządzania
łańcuchem dostaw oraz księgowości dostawców (przeniesienie części procesów do Centrum Usług
Wspólnych), które mają na celu usprawnienie w/w procesów i poprawę relacji z naszymi partnerami
handlowymi.
Polityka zakupowa Linde wymaga, aby na każdej fakturze w łatwy sposób można było zidentyfikować numer
naszego zamówienia. Realizacja dostaw jakichkolwiek produktów czy usług bez oficjalnego, pisemnego
zamówienia
nie
jest
akceptowalna
i
może
skutkować
problemami
z regulowaniem lub całkowitą blokadą płatności.
Nowością w obszarze współpracy z dostawcami jest przeniesienie procesów koordynacji realizacji zamówień,
księgowania faktur i realizacji płatności do Centrum Usług Wspólnych.
Poniższe numery służą do kontaktów w sprawach związanych z realizacją zamówień wystawionych przez Linde
Gaz Polska. Wszelkie informacje związane z realizacją zamówień otrzymanych z Linde (potwierdzenia
zamówień, zmiany dat realizacji itp.) należy przesyłać na poniższy adres email:
procurement.pl@pl.linde-gas.com
Tel.: +48 12 628 44 60
Faks: +48 12 352 28 32
W obszarze księgowości dostawców zmianie ulegają numery telefonów i kontaktowe adresy email, pod
którymi
uzyskają
Państwo
wszelkie
informacje
dotyczące
zarówno
faktur
jak
i realizowanych płatności. Nowy adres email i numer telefonu podajemy poniżej:
ptp.zapytania.pl@pl.linde-gas.com
Tel.: + 48 12 628 44 58
Powyższe obowiązuje od sierpnia 2015 r.
Wspomniane wyżej zmiany organizacyjne są znaczącym projektem wdrażanym w tym roku
w naszej organizacji, które mają usprawnić procesy związane ze współpracą z naszymi partnerami handlowymi.
Ze względu na złożoność wdrażanego projektu, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności, prosimy
o cierpliwość i wyrozumiałość.
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