List intencyjny
ATA Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Energetycznymi jest przedstawicielem
krajowych i zagranicznych producentów paliw stałych tj. węgla we wszystkich jego frakcjach.
ATA oferuje również ekologiczne alternatywne ich zamienniki.
ATA ponadto ma w swojej ofercie biomasę: leśną i rolną oraz paliwa alternatywne stałe.
ATA działa na terenie całej Polski a w szczególności na obszarze :
Województwa: Wielkopolskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Łódzkiego, Lubuskiego,
Dolnośląskiego, Zachodnio-Pomorskie i Pomorskiego.
Podstawowym zadaniem ATA jest współpraca z klientami w zakresie stałej pragmatyki
zaopatrzeniowej w surowce energetyczne.
ATA idąc w sukurs naczelnemu zadaniu jakim jest dbałość o dobro klienta stara się
w pełni zabezpieczyć jego potrzeby w najbardziej optymalne surowce pod kątem właściwej
specyfiki rodzajowej oraz technicznej dla jego kotłowni doświadczoną kadrą.
ATA realizuje dostawy produktów w najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach.
ATA w pełni zabezpiecza realizację zawartych kontraktów pod kątem zakontraktowanej
ilości oraz perfekcyjnej logistyki.
ATA ponadto realizuje doradztwo techniczne, serwis oraz stały monitoring realizacji kontraktu.

Z poważaniem
Ireneusz Nowak
724 354 436

Szanowni Państwo

Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Energetycznymi ATA pracuje generalnie w oparciu
o długoterminowe umowy handlowe i oferuje swoim indywidualnym i hurtowym odbiorcom,
surowce energetyczne dla zastosowania grzewczego i technologicznego.
Surowce energetyczne stałe to:
- przede wszystkim miały węglowe oraz pozostałe eko-groszek; groszek; kostka jak również koks
oraz alternatywne ekologiczne surowce energetyczne np.- (biomasa)/pelet lub brykiety i alternatywne
paliwa stałe.
W ofercie posiadane alternatywne zamienniki pozwalają obniżyć koszty eksploatacji i emisji
szkodliwych związków do atmosfery w zakresie bezpośrednim i pośrednim.
Na warunki realizacji przyszłego kontraktu wpływa również:
- aktualna sytuacja w branży węglowej
- polityka cenowa kopalń
- wielkość kontaktu
- logistyka dostaw
Cenny na proponowane surowce uzależnione są od:
- rodzaju
- gatunku
- wymaganych parametrów
- ilości odbieranych w skali miesiąca
- odległości od składu
- formy płatności (preferowana jest przedpłata lub płatności w dniu odbioru)
Uwaga:
ATA pragnie nadmienić iż sprzedaż na termin - kredyt kupiecki ulega przed realizacją stosownej
analizie i weryfikacji określonego podmiotu, co wiąże się z wydłużeniem czasu dostaw. Związane to
jest z standardową organizacją pracy w tym systemie oraz ukonstytuowanie się określonego rodzaju
umowy. Ponadto informujemy że sprzedaż terminowa jest znacznie droższa bowiem obłożona jest
kosztami finansowania, ubezpieczeń i zabezpieczeń.
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Informacja dodatkowa

Przedstawiona Państwu oferta jest tylko na wybrane główne produkty z palety możliwości
aplikacji przez nasze przedsiębiorstwo surowców energetycznych stałych tj. miałów węglowych
i pozostałych jego frakcji.
Nasza pozostała oferta jest w stanie zaspokoić najbardziej wysublimowane potrzeby techniczno
technologiczne kotłowni przedsiębiorstw w zakresie surowców energetycznych w różnych
jego postaciach kładąc szczególny nacisk na dostawę produktów ekologicznych i pro ekologicznych.
Dodatkowo służymy państwu szerokim konsultingiem, doradztwem, serwisem oraz
monitoringiem pozwalającym właściwie zabezpieczyć realizację zadań w zakresie
obsługi waszego przedsiębiorstwa naszymi produktami dających najbardziej optymalne
korzystne efekty co przekłada się na określone zyski.
Ponadto istnieje możliwość na specyficzne potrzeby klientów realizowane specjalnych
zadań zaopatrzeniowych oraz technicznych szczególnie o charakterze innowacyjnym po uprzednich
dodatkowych uzgodnieniach i zabezpieczeniach finansowych.
Zapraszamy do współpracy

