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RE: externe deskundige tbvTaskforce BSM
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Beste
Hierbij mijn aangepaste offerte - de bedragen iets aangepast en orde grootte aangegeven wat een 'kleine en grote' vraag inhoudt.
Ik hoop en verwacht dat het zo kan.
Met vriendelijke groet,

"De informatie in deze mail is uitsluitend bestemd voorde geadresseerde en bevat mogelijk vertrouwelijke informatie. Het is vooreen ander dan de geadresseerde niet toegestaan de informatie
openbaar te maken, te kopiëren, te verspreiden of anderszins te gebruiken. Indien deze mail u bij vergissing bereikt, stel dan de afzender hiervan op de hoogte en verwijderde mail van uw
systeem. De inhoud van de e-mail kan onjuist of  onvolledig zijn. Aan de inhoud van de e-mail kunnen geen rechten ontleend worden.
The Information in this e-mail is meant forthe exclusive use of  the addressee and may contain confidential Information. No part of this Information may be made public, copied, spread, or used in
other way, by anyone apart from the addressee. If this mail should reach you by accident, inform the sender and remove the mail from your system. The contents of the e-mail may be wrong or
incomplete. No rights can be derived from the contents of  the e-mail."
Van: @rws.nl>
Verzonnen: vrijdag i b  mei zuzu i i : j i
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: externe deskundige tbvTaskforce BSM
Beste ,
Niet geheel onverwacht loopt deze offerte vast in het opdrachtproces. Dit lijkt teveel op verkapte inhuur en zoals je weet ligt dat gevoelig.
Daarom de vraag aan jou om de offerte om te bouwen naar een product. Ik dacht zelf aan het product "advisering inzake BSM engineeringsproces", met de onderverdeling:

• Kleine adviesvragen: EUR 1285,--
• Grote adviesvragen: EUR 2570,--

Gaan we uit van 12 kleine vragen en 6 grote vragen, en blijven we ook mooi onder het plafondbedrag.
De overige begeleidende teksten in de offerte kunnen blijven staan, die geven dan mooi de context waarbinnen het gebeurt.
Kun je daar mee uit de voeten?
Groet
M
Van:
Verzonden: donderdag 7 mei 2020 17:02
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: externe deskundige tbvTaskforce BSM
Hallo
Hierbij, zoals gevraagd, mijn offerte.
Met vriendelijke groet,

"De informatie in deze mail is uitsluitend bestemd voorde geadresseerde en bevat mogelijk vertrouwelijke informatie. Het is vooreen ander dan de geadresseerde niet toegestaan de informatie
openbaar te maken, te kopiëren, te verspreiden of anderszins te gebruiken. Indien deze mail u bij vergissing bereikt, stel dan de afzender hiervan op de hoogte en verwijder de mail van uw
systeem. De inhoud van de e-mail kan onjuist of  onvolledig zijn. Aan de inhoud van de e-mail kunnen geen rechten ontleend worden.
The Information in this e-mail is meant forthe exclusive use of the addressee and may contain confidential Information. No part of this Information may be made public, copied, spread, or used in
other way, by anyone apart from the addressee. If this mail should reach you by accident, inform the sender and remove the mail from your system. The contents of the e-mail may be wrong or
incomplete. No rights can be derived from the contents of the e-mail."
Van:
Verzonden: donderdag 7 mei 2020 15:58
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: externe deskundige tbvTaskforce BSM
Beste ,
En hierbij ook zojuist de door de Taskforce vastgestelde Probleemstelling.
Metvriendelijkeg roet,

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Van:
Verzonden: donderdag 7 mei 2020 10:50

Onderwerp: externe deskundige tbvTaskforce BSM
Beste ,
Zoals vorige week telefonisch besproken hebben we (Levvel en RWS) besloten om een Taskforce BSM op te richten. Zie hiervoor bijgevoegd Plan van Aanpak.
We hebben daarbij behoefte aan externe deskundigheid en we hebben afgesproken dat beide partijen iemand hiervoor aantrekken. Deze rol willen we vanuit RWS graag door jou laten vervullen.
Daarom wil ik je vragen om ons hiervoor een aanbieding (op regie) te sturen. Ik schat in dat jouw eerste inzet in de 2 de  helft mei zal starten.
Alvast bedankt,
Met vriendeliike groet,


