Drodzy Klienci.
Od dłuższego czasu obserwujemy bardzo negatywne zmian na rynku surowców, który stał się nieprzewidywalny
oraz niestabilny, tak w zakresie cen, jak i samej dostępności. W wieloletniej historii działalności firmy, nie było
nam jeszcze dane znaleźć się w tak trudnej sytuacji. Jesteśmy permanentnie zaskakiwani informacjami o kolejnych
podwyżkach, dotyczących wszystkich surowców bez wyjątku, na które w żadnym stopniu nie mamy wpływu.
Mimo wiążących ustaleń, które mieliśmy z naszymi dostawcami, nie obowiązują one już w żadnym stopniu
i przestały być respektowane. Proces ten, jak łatwo się domyśleć bardzo negatywnie wpłynął na koszty naszej
produkcji, które dramatycznie wzrosły. Otrzymujemy także niepokojące informacje o problemach z dostępnością
wielu surowców w oczekiwanym wolumenie.
Sytuację tę postrzegamy jako dalece odbiegającą od wszelkich dotychczasowych norm. To, na czym staramy się
w tej chwili głównie skoncentrować nasze wysiłki, to zapewnienie niezbędnej ilości pozwalającej na wykonanie
zakładanej produkcji dla naszych klientów. Nie mamy jednak żadnej pewności, czy nie pojawią się perturbacje
niweczące pierwotne ustalenia. Tego myślę nikt w chwili obecnej nie jest w stanie przewidzieć.
W związku z sytuacją zaprezentowaną w skrócie powyżej, chcemy Państwa poinformować, że byliśmy i nadal
będziemy zmuszeni do choć częściowego lokowania podwyżek w cenach produktów.
Dynamikę tych zmian i jej częstotliwość bardzo trudno teraz przewidzieć, w związku z tym pozostaje bieżące
monitorowanie wszelkich kosztów oraz nowych podwyżek w skali każdego miesiąca. Jeśli zaistnieje potrzeba
poinformujemy Państwa o nich, licząc tym samym na akceptację i zrozumienie. Trudno bowiem sobie wyobrazić,
abyśmy my jako producent mieli ponieść cały ten koszt w stu procentach.
Jesteśmy także takiego zdania, że nasi partnerzy handlowi powinni przygotować swoich ostatecznych odbiorców
na wzrost cen wynikający z podwyżki cen surowców – w naszej opinii jest to proces nieunikniony.
Obecna sytuacja destabilizuje w dużym stopniu zaplanowany wcześniej proces produkcyjny. Pomimo naszej dbałości
o monitorowanie terminów dostaw wielokrotnie zdarza się, że nie są one dotrzymywane przez dostawców. Wobec
tego faktu chcielibyśmy poinformować, że nie będziemy mogli wyrazić zgody na uznawanie jakichkolwiek
konsekwencji z tytułu przesunięć w terminach dostaw. Nie wynika to bowiem z naszych ograniczeń.

Jesteśmy pewni, że problemy opisane wyżej są Państwu znane z wielu innych źródeł. Pozostaje mieć nadzieję, że
prędzej czy później sytuacja się unormuje i wszyscy odnajdziemy się w innej, lepszej rzeczywistości czego Państwu
i sobie życzymy.
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