
P A R T N E R   P A P E S  Sp. z o.o. 
ul. Wagonowa 28a, 53-609 Wrocław 

Tel: (+48 71) 359 82 21 / 48, 354 78 04                                              

Fax: (+48 71) 355 76 01, 354 78 04 w: 11 
GSM: 0 600 305 290, 662 205 986 
e-mail: papes@partnerpapes.pl , strona: www.partnerpapes.pl  

KONTO: 52 1910 1048 2412 0175 9316 0001                        NIP: 691-20-50-290                                             REGON: 390692501 

 

 
 
Szanowny Kliencie! 
 
 
Z wielką uwagą monitorujemy trwającą epidemię koronawirusa COVID-19 oraz wytyczne światowych 
i krajowych organizacji zdrowia. 
 
Chcemy podzielić się z Tobą działaniami, które podejmujemy, aby pomóc chronić naszych 
pracowników i klientów. 
 
Bezpieczeństwo dostawy: 
 

 Dostawy realizujemy do wskazanego jednego miejsca ustalonego z klientem, tak, aby 
minimalizować bezpośrednie kontakty.  

 Kierowców wyposażyliśmy w środki ochrony i dezynfekcji. 
 Przy dostawach oraz podczas wydawania towaru z naszego magazynu zachowane są 

standardy higieny i ochrony zdrowia. 
 Twoi pracownicy mogą zakupić potrzebne materiały eksploatacyjne i inne potrzebne artykuły 

do pracy w domu na www.papesbiuro.pl z bezpośrednią dostawą na adres domowy. 
 
Bezpieczeństwo pracowników i kontrahentów: 
 

 Nasi pracownicy postępują zgodnie ze wskazówkami organów zdrowia publicznego 
dotyczącymi higieny i podróży osobistych. 

 Spotkania biznesowe odbywamy telekonferencyjnie, podróże służbowe zostały wstrzymane. 
 Wszyscy pracownicy, którzy mają taką możliwość, pracują zdalnie. 

 
Informujemy również, że ze względu na zwiększone zapotrzebowanie w obecnym czasie na niektóre 
środki czyszczące i produkty do higieny osobistej, mogą  być one czasowo niedostępne. Chcemy 
Was zapewnić, że ściśle współpracujemy z naszymi dostawcami, aby w miarę możliwości uzupełniać 
zapasy. Zachęcamy do częstego sprawdzania naszej strony internetowej w poszukiwaniu aktualizacji 
dostępności produktu. 
 
Zdecydowana większość asortymentu jest dostępna, zachowana jest ciągłość dostaw, Biuro Działu 
Handlowego funkcjonuje normalnie. 
 
Dziękujemy za zaufanie!  
 
Będziemy nadal ściśle monitorować sytuację i podejmować działania niezbędne do zapewnienia 
bezpieczeństwa naszym pracownikom i klientom, zapewniając jednocześnie produkty i usługi 
potrzebne do prowadzenia firmy. 
 
 
W przypadku pytań jesteśmy do dyspozycji 
 
telefon 600 305 290           e-mail: papes@partnerpapes.pl 
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