GwerthwchiGymru
Canllaw i Gyflenwyr - Dyfynbris Cyflym
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Beth yw Dyfynbris Cyflym?
Mae Dyfynbris Cyflym yn gyfleuster cyflwyno dyfynbrisiau ar-lein sy'n galluogi Prynwyr i gael
dyfynbrisiau cystadleuol am ofynion gwerth isel yn electronig. Caiff manylion y Dyfynbris Cyflym eu
creu ar y porth a'u dosbarthu i restr ddethol o gyflenwyr. Dim ond at gyflenwyr dethol y dosberthir
Dyfynbrisiau Cyflym ac ni chânt eu cyhoeddi ar y porth.
Os cewch eich gwahodd i gyflwyno dyfynbris, rhaid i chi gwblhau'r manylion gofynnol a chyflwyno
eich dyfynbris gan ddefnyddio'r Blwch Postio diogel (am ragor o wybodaeth am hyn, gweler y Canllaw
ar y Blwch Postio).

Sut câf fy newis ar gyfer Dyfynbris Cyflym?
Y ffordd orau o gael eich dewis ar gyfer Dyfynbris Cyflym yw drwy gwblhau proffil Canfod Cyflenwr.
Am ragor o wybodaeth am y swyddogaeth Canfod Cyflenwr, gweler y Canllaw ar Ganfod Cyflenwr.
Sicrhewch eich bod hefyd wedi'ch cofrestru yn erbyn y categorïau perthnasol drwy eich Proffil
Rhybuddion.

Sut gallaf gael mynediad i'm Dyfynbrisiau Cyflym?
Er mwyn cael mynediad i'ch Dyfynbrisiau Cyflym, cliciwch ar "Dyfynbris Cyflym" ar Banel Rheoli'r
Cyflenwr.
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Bydd hyn yn mynd â chi i Banel Rheoli Dyfynbris Cyflym y Cyflenwr

Mae Panel Rheoli Dyfynbris Cyflym y Cyflenwr yn rhestru:
Gwahoddiadau Newydd i Gyflwyno Dyfynbris Cyflym Pob Dyfynbris Cyflym newydd rydych wedi cael
gwahoddiad mewn perthynas â hwy.
Dyfynbrisiau Cyflym Cyfredol Dyfynbrisiau Cyflym rydych wedi derbyn gwahoddiad i gyflwyno
dyfynbris ar eu cyfer ac nad yw'r dyddiad cau ar gyfer ymateb wedi mynd heibio eto.
Dyfynbrisiau Cyflym a Wrthodwyd Dyfynbrisiau Cyflym rydych wedi gwrthod gwahoddiad i gyflwyno
dyfynbris ar eu cyfer.
Dyfynbrisiau Cyflym sydd wedi Dod i Ben Dyfynbrisiau Cyflym lle mae'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno
dyfynbrisiau wedi mynd heibio.

Sut byddaf yn gwybod fy mod wedi cael fy ngwahodd i gyflwyno
Dyfynbris?
Os cewch eich dewis i gyflwyno dyfynbris, byddwch yn derbyn neges e-bost yn cynnwys dolen a fydd
yn mynd â chi i'r dudalen Rhestr o Ddyfynbrisiau Cyflym. Mae'r dudalen hon yn nodi manylion y
gofyniad ac yn gofyn i chi dderbyn neu wrthod y gwahoddiad. Gallwch hefyd fynd i'r dudalen drwy'r
ddolen "Gwahoddiadau Newydd i Gyflwyno Dyfynbris Cyflym" yn eich Panel Rheoli Dyfynbris Cyflym.
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Mae'r dudalen "Gweld Dyfynbris Cyflym" yn rhoi mynediad i chi at unrhyw ddogfennau ategol a
lanlwythwyd a'r cyfleuster Cwestiynau ac Atebion os yw'n berthnasol. Mae'r rhain i'w gweld ar
waelod y dudalen o dan "Cyfarwyddiadau Pellach".
Ar ôl darllen drwy fanylion y gofyniad, dylech wedyn fod mewn sefyllfa i dderbyn neu wrthod y
gwahoddiad i gyflwyno dyfynbris.

Sut gallaf Dderbyn neu Wrthod Dyfynbris Cyflym?
Byddwch yn gweld yr opsiynau 'Derbyn' a 'Gwrthod' ar frig tudalen manylion y Dyfynbris Cyflym y
gellir mynd iddi drwy'r ddolen berthnasol yn eich Panel Rheoli Dyfynbris Cyflym.
Tudalen manylion y Dyfynbris Cyflym

Os byddwch yn gwrthod y gwahoddiad i gyflwyno dyfynbris, gofynnir i chi roi rheswm dros hynny a
gall y prynwr a roddodd wahoddiad i chi gael ei hysbysu am y rheswm hwnnw.

Noder: Os hoffech i gydweithiwr ymateb i Ddyfynbris Cyflym y cawsoch wahoddiad
mewn perthynas ag ef, dylech gysylltu â'r Awdurdod i ofyn iddynt anfon
gwahoddiad i gofrestriad eich cydweithiwr.
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Sut gallaf gyflwyno fy ymateb i Ddyfynbris Cyflym?
Mae Dyfynbris Cyflym yn defnyddio blwch postio electronig GwerthwchiGymru. Er mwyn creu ymateb
i'w anfon i'r blwch postio, rhaid i chi dderbyn y gwahoddiad i gyflwyno dyfynbris ac yna glicio ar y
botwm "Ewch i'r Blwch Postio". Am ragor o wybodaeth am y blwch postio, gweler y Canllaw i
Gyflenwyr ar y Blwch Postio.

Tudalen manylion y Dyfynbris Cyflym

Sut byddaf yn cael gwybod am ganlyniad Dyfynbris Cyflym?
Unwaith y bydd y dyddiad cau wedi mynd heibio a bod yr ymatebion wedi cael eu hasesu gan y
prynwr, caiff neges e-bost ei dosbarthu yn eich hysbysu a ydych wedi bod yn llwyddiannus ai peidio.

Ar gyfer unrhyw Ymholiadau eraill
Mae desg gymorth GwerthwchiGymru ar gael rhwng 9am a 5pm o ddydd Llun i ddydd
Gwener i helpu gydag unrhyw ymholiadau a gellir ffonio'r tîm ar 03000 6 03000
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