
Nazwa 
kwalifikacji: Prowadzenie działalno ści handlowej

Oznaczenie 
kwalifikacji: A.22

Numer zadania: 01
Kod arkusza: A.22-01-01_SG_zo

Wersja arkusza: zo

Lp.
Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

dopuszcza się inne sfromułowania poprawne merytorycznie

R.1
Rezultat 1: Dowód magazynowy Pw – przychód wewn ętrzny – wydruk
(Nie sprawdzamy Pz i szybkiej inwentaryzacji)
zawiera:

R.1.1 datę i miejsce wystawienia dowodu: 2020-05-01, Opole
R.1.2 numer dowodu: 1/05/2020
R.1.3 dane wystawiającego: Hurtownia BINGO sp. z o.o.; ul. Niklowa 234; 45-655 Opole 
R.1.4 nazwy towarów: okulary pływackie , maska pływacka, krótkie płetwy pływackie, długie p łetwy pływackie 

R.1.5 ilości towarów w szt.: okulary pływackie 51, maska pływacka 40, krótkie płetwy pływackie 45, długie płetwy pływackie 35

R.1.6
ceny netto towarów w zł: okulary pływackie 25,00; maska pływacka 32,00; krótkie płetwy pływackie 44,00; długie płetwy 
pływackie 53,00

R.1.7 razem wartość w zł: 6 390,00
R.1.8 podpis wystawcy: Anna Franczyk
R.2 Rezultat 2: Faktura sprzeda ży  – wydruk

zawiera:
R.2.1 datę i numer dowodu: 2020-05-15, 1/05/2020
R.2.2 nazwę, adres i NIP sprzedawcy: Hurtownia BINGO sp. z o.o.; ul. Niklowa 234; 45-655 Opole, NIP 1169298499
R.2.3 nazwę, adres i NIP nabywcy: Sklep DELFIN sp. z o.o., ul. Graniczna 23, 45-587 Opole, NIP 5315815577
R.2.4 nazwę i ilość sprzedanych towarów: okulary pływackie 18 szt.; krótkie płetwy pływackie 15 szt.
R.2.5 ceny jednostkowe netto sprzedanych towarów w zł: okulary pływackie 35,71; krótkie płetwy pływackie 62,86
R.2.6 wartość netto sprzedanych towarów w zł: 1 585,68
R.2.7 wartość podatku  VAT 23% w zł: 364,71
R.2.8 wartość brutto  w zł: 1 950,39
R.2.9 termin zapłaty: przelew  21 dni lub 2020-06-05

R.2.10 podpis wystawcy: Anna Franczyk

R.3
Rezultat 3: Dowód magazynowy Wz - wydanie zewn ętrzne  – wydruk
(Nie sprawdzamy Auto-WZ)
zawiera:

R.3.1 datę wystawienia dowodu: 2020-05-15
R.3.2 numer dowodu: 1/05/2020
R.3.3 nazwę i adres odbiorcy: Sklep DELFIN sp. z o.o., ul. Graniczna 23, 45-587 Opole
R.3.4 nazwę i ilość sprzedanych towarów: okulary pływackie 18 szt.; krótkie płetwy pływackie 15 szt.
R.3.5 ceny jednostkowe netto sprzedanych towarów w zł: okulary pływackie 25,00.; krótkie płetwy pływackie 44,00
R.3.6 razem wartość towarów w zł: 1 110,00
R.3.7 podpis wystawcy: Anna Franczyk
R.4 Rezultat 4: Faktura koryguj ąca sprzeda ż- wydruk

zawiera:
R.4.1 numer i data dowodu: 1/05/2020; 2020-05-20
R.4.2 numer i data korygowanej faktury: zgodny z wystawioną fakturą sprzedaży w R.2.1

R.4.3
korekta wartości netto w zł: - 107,13 lub  minus warto ść netto 3 szt. okularów pływackich  z faktury sprzed aży 
sporz ądzonej przez zdaj ącego

R.4.4
korekta podatku VAT w zł: - 24,64 lub  minus kwota podatku VAT od warto ści netto 3 szt. okularów pływackich z 
faktury sprzeda ży sporz ądzonej przez zdaj ącego

R.4.5
korekta wartości brutto w zł: - 131,77 lub  minus warto ść brutto 3 szt. okularów pływackich z faktury sprzed aży 
sporz ądzonej przez zdaj ącego

R.4.6 przyczyna korekty: np. uszkodzony towar, reklamacja , wadliwy towar , nie spełnia norm jako ściowych
R.4.7 podpis wystawcy: Anna Franczyk

R.5
Rezultat 5: Wykaz towarów do uzupełnienia na czerwi ec 2020  r. w Hurtowni BINGO sp. z o.o. sporz ądzony na druku 
w arkuszu egzaminacyjnym
zawiera:

R.5.1
nazwy towarów do uzupełnienia: okulary pływackie, maska pływacka, krótkie płetwy pływackie, długie płetwy 
pływackie 

R.5.2 prognozę sprzedaży w sztukach: okulary pływackie 40, maska pływacka 30
R.5.3 prognozę sprzedaży w sztukach: krótkie płetwy pływackie 20 , długie płetwy pływackie 10
R.5.4 planowany zapas końcowy w sztukach: okulary pływackie 55, maska pływacka 45
R.5.5 planowany zapas końcowy w sztukach: krótkie płetwy pływackie 35, długie płetwy pływackie 25
R.5.6 ilość towarów do uzupełnienia w sztukach: okulary pływackie 59
R.5.7 ilość towarów do uzupełnienia w sztukach: maska pływacka 35
R.5.8 ilość towarów do uzupełnienia w sztukach: krótkie płetwy pływackie 25
R.5.9 ilość towarów do uzupełnienia w sztukach: długie płetwy pływackie 0 lub "-" lub puste miejsce
R.6 Rezultat 6: Wybór oferty handlowej dostawcy z uzasa dnieniem wyboru

R.6.1 uzupełniona pozycja: Wybrana oferta: oferta nr 2
R.6.2 uzupełniona pozycja: Argumenty uzasadniające wybór wskazanej oferty: cena  lub zapis równoznaczny

R.6.3 uzupełniona pozycja: Argumenty uzasadniające wybór wskazanej oferty: bezpłatny transport lub zapis równoznaczny

R.6.4 uzupełniona pozycja: Argumenty przeciw wyborowi  wskazanej oferty: termin płatno ści lub zapis równoznaczny

R.6.5 uzupełniona pozycja: Nie ma wpływu na wybór wskazanej oferty: termin realizacji zamówienia lub zapis równoznaczn y

R.6.6 uzupełniona pozycja: Nie ma wpływu na wybór wskazanej oferty: rabat lub zapis równoznaczny
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