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Tisztelt Szolgáltató!
A FHB több mint 10 éve veszi igénybe a BLUE Kft. szolgáltatásait. Az évek alatt több
projektet (bútor beszerzés, költöztetés vidék és Budapest viszonylatában) vittünk sikerre az
együttműködésünk eredményeként. Cégük minden alkalommal bebizonyította, hogy
menedzsereik, ill. a szállítást végző kollégáik mindig a legnagyobb odafigyeléssel, végezték
munkájukat. A dolgozókkal udvariasak, türelmesek és segítőkészek voltak. A BLUE dolgozók
munkatempójának és szervezettségüknek köszönhetően a költöztetett FHB dolgozók a
lehető leg kevesebb időre estek ki a munkavégzésből. Ez nagyon fontos egy bank életében.
A lenti táblázatban is szeretnénk az FHB részéről számszerűsíteni és értékelni eddigi
munkájukat.
értékelési
pontok1-5-ig
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munka minısége
Ár-értékarány
Gyorsaság, pontosság
kommunikáció
koordinálás
kapcsolattartás

További sikereket kívánunk a BLUE Kft.-nek.
2013. jún. 03.
Tisztelettel:

Varga Mária
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Osztályvezető
FHB Jelzálogbank Nyrt.
Beruházási és ellátási főosztály
Egyéb beruházási, üzemeltetési és központosított beszerzési osztály
1082 Budapest, Üllői út 48.
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Jelen elektronikus levél és csatolmányai bizalmas vagy jogszabály által védett információt
tartalmazhatnak, amely kizárólag a címzettként feltüntetett személynek illetve szervezetnek
szól! Amennyiben Ön nem szerepel a címzettek között, kérjük, azonnal értesítse a levél
küldıjét és törölje a levelet és csatolásait a bejövı üzenetei közül anélkül, hogy a levelet
bármilyen célra felhasználná, továbbítaná, lemásolná vagy hozzáférhetıvé tenné a
címzetteken kívül más személyek részére. Az FHB Bankcsoport (FHB) nem felelıs jelen
elektronikus levél vagy csatolmányai hibás vagy hiányos továbbításából vagy engedély
nélküli felhasználásából eredı esetleges károkért.
This email and any attachments may contain confidential or privileged information and is
intended for the addressee only. If you are not the intended recipient, please immediately
notify us and delete the original email and attachments without using, disseminating or
reproducing its contents to anyone other than the intended recipient. FHB shall not be liable
for the incorrect or incomplete transmission of this email or any attachments, nor for
unauthorized use by its employees.
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