
Nazwa 
kwalifikacji: Prowadzenie działalno ści handlowej

Oznaczenie 
kwalifikacji: A.22

Numer zadania: 01

Kod arkusza: A.22-01-01_01_zo
Wersja arkusza: zo

Lp.
Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

dopuszcza si ę inne merytorycznie poprawne sformułowania

R.1 Rezultat 1. Dowód magazynowy Pz – Przyj ęcie zewn ętrzne - wydruk 
Nie sprawdzamy: Przyjęcie zewnętrzne z VAT, Auto Pz - Przyjęcie zewnętrzne

R.1.1 miejsce i data wystawienia dowodu:  Łód ź, 03.12.2019 
R.1.2 numer dowodu: 1/12/2019 lub 1/12/19 

R.1.3
sprzedawca/dostawca: Zakład Krawiecki Piotr Pieni ążek, ul. Piotrkowska 110, 
90-007 Łód ź

R.1.4
nazwy towarów, ilości i jednostki miary: spodnie m ęskie 20 szt., 
spodnie damskie 25 szt., bluzka damska 18 szt.

R.1.5
ceny towarów w zł: spodnie męskie  80,00, spodnie damskie 100,00, 
bluzka damska  75,00 

R.1.6 razem wartość w zł: 5 450,00 
R.1.7 wystawiła: Ewa Raniszewska
R.2 Rezultat 2.  Faktura sprzeda ży – wydruk

R.2.1 data i numer dowodu: 06.12.2019, 1/12/2019 lub 1/12/19

R.2.2
sprzedawca: Hurtownia MAXIX sp. z o.o., ul. Pozna ńska 17, 93-134 Łód ź, 
NIP 7621030917

R.2.3
nabywca: Sklep RUDOLF Mirosława Rudolf, ul. Nawrot 18, 90-00 8 Łód ź, 
NIP 8951688276

R.2.4
ceny jednostkowe netto towarów w zł: spodnie męskie 112,00, spodnie damskie 140,00, bluzka damska 105,00

R.2.5 kwota podatku VAT w zł: 1 038,45 
R.2.6 kwota do zapłaty w zł: 5 553,45 
R.2.7 termin zapłaty: 7 dni lub 13.12.2019
R.2.8 wystawił: Max Kozłowski
R.3 Rezultat 3. Dowód magazynowy Wz – Wydanie zewn ętrzne- wydruk 

Nie sprawdzamy: Auto Wz - Wydanie zewnętrzne

R.3.1 data wystawienia: 06.12.2019
R.3.2 numer dowodu: 1/12/2019 lub 1/12/19
R.3.3 sprzedawca: Hurtownia MAXIX sp. z o.o. (dopuszczalne literówki )
R.3.4 odbiorca: Sklep RUDOLF Mirosława Rudolf (dopuszczalne literówki )

R.3.5
ceny towarów w zł: spodnie męskie  80,00, spodnie damskie 100,00, 
bluzka damska 75,00 

R.3.6 wartość  towarów w zł: 3 225,00
R.3.7 wystawił: Ewa Raniszewska
R.4 Rezultat 4. Oferta handlowa – wydruk

Dopuszczalny jest zapis równoznaczny, merytorycznie poprawny
R.4.1 nadawca: Hurtownia MAXIX sp. z o.o., ul. Pozna ńska 17, 93-134  Łód ź
R.4.2 odbiorca: Sklep LUDWIKA Anna Rajewska,  ul. Targowa 6, 90-022  Łód ź
R.4.3 data sporządzenia oferty: 10.12.2019 (daty na dokumencie nie mogą wykluczać się )

R.4.4
ceny jednostkowe netto w zł: spodnie męskie 112,00, spodnie damskie 140,00,  
bluzka damska 105,00
(lub cena sprzedaży wynikająca z faktury zdającego, pod warunkiem, że nie jest to cena zakupu )

R.4.5 termin płatności: 7 dni 
R.4.6 termin realizacji zamówienia: 3 dni
R.4.7 warunki transportu: dowóz towarów na koszt sprzedawcy 
R.4.8 warunek uzyskania rabatu: 15% przy zakupie towarów  powy żej 20 000,00 zł
R.4.9 termin obowiązywania oferty: do ko ńca bie żącego miesi ąca
R.5 Rezultat 5. Wybór oferty handlowej dostawcy z uz asadnieniem wyboru

Dopuszczalny jest zapis równoznaczny, merytorycznie poprawny

R.5.1 Wybrana oferta: oferta nr 1

R.5.2 Argumenty za wyborem wskazanej oferty: cena spodni damskich, cena spodni m ęskich lub cena spodni
R.5.3 Argumenty za wyborem wskazanej oferty: warunki rabatu 
R.5.4 Argumenty za wyborem wskazanej oferty: czas realizacji zamówienia
R.5.5 Argumenty przeciw wyborowi wskazanej oferty: cena bluzki  damskiej
R.5.6 Nie ma wpływu na wybór wskazanej oferty: termin płatno ści
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