
 

Dębica, 20-01-2021 

 

Szanowni Państwo, 

 

DARCO, jako dewizę swojej działalności, stawia budowę partnerskich relacji z odbiorcami, zapewniając im 

dostawę wysokiej jakości produktów w atrakcyjnych cenach. Cieszymy się, iż odwzajemniacie Państwo nasze 

starania, także w sytuacjach trudnych. 

Niestety w ostatnim okresie znaczące podwyżki cen surowców uniemożliwiają realizację dostaw w obecnych 

poziomach cenowych bez narażania się na straty. 

Niedobór blach zimnowalcowanych zarówno czarnych jak i ocynkowanych spowodował skokowy wzrost ich cen. 

Zaplanowane na początek 2021 roku dostawy i uzgodnione warunki nie zostały dotrzymane. Zakupy materiału, 

którego aktualnie używamy do produkcji zostały więc dokonane w oparciu o bardzo wysokie (nawet 50% wyższe 

niż w połowie 2020 roku) ceny. Dla zachowania ciągłości produkcji i dostaw zmuszeni jesteśmy nadal kupować 

materiał w tych wyższych poziomach cenowych, niestety nawet w takich warunkach nie mając gwarancji, iż 

materiał dotrze.   

W związku z powyższym podjęliśmy  decyzję o podwyższeniu z dniem 25.01.2021 r. cen niektórych oferowanych 

przez nas wyrobów tj: 

• system przyłączy czarnych 2mm  - elementy rurowe od 10 do 20%, akcesoria 10% 

• system kanałów i kształtek DGP  - kanały i elementy rurowe proste – 15%, kształtki 10% 

• elementy wentylacyjne jednościenne z blachy ocynk  -   elementy rurowe 15%, akcesoria 10% 

Niestety, z uwagi na fakt realizowania bieżącej produkcji z nowych dostaw materiału i niskie stany magazynowe, 

nie będziemy akceptować ponadstandardowych (wyższych, niż w analogicznym okresie zeszłego roku) zamówień 

na te produkty do realizacji w starych cenach. Z powodu niskiej dostępności surowca, możliwe są również 

opóźnienia w dostawach. Zastrzegamy sobie możliwość dalszej rewizji cen naszych produktów w przypadku, gdy 

zmiany na rynku surowców będą postępować, co zgodnie zapowiadają przedstawiciele hut stali. To, w połączeniu 

z napływającymi informacjami, o kolejnych podwyżkach i nowych opłatach w innych obszarach, czyni sytuację 

bardzo mało stabilną. 

Liczymy bardzo, że wzajemna dobra komunikacja i partnerskie podejście pozwolą nam prowadzić dalszą 

współpracę bez większych zakłóceń. 

Więcej informacji udzielą Państwu Wasi opiekunowie handlowi. 

 

Z wyrazami szacunku, 

Łukasz Darłak 

Prezes Zarządu 

Darco Sp. z o.o. 


