
Nazwa 
kwalifikacji: Obsługa klientów i kontrahentów
Oznaczenie 
kwalifikacji: A.29
Numer 
zadania: 01
Kod arkusza: A.29_01_16.08

Lp. Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1: Za świadczenie spedytora o przyj ęciu ładunku
Zdający wpisał:

R.1.1
przekazującego przesyłkę (nazwa i adres): Przedsiębiorstwo produkcyjne „AGATKA” lub PH 
"Agatka"; Majowa 14; 51-110 Wrocław 

R.1.2
przyjmującego przesyłkę (nazwa i adres): Firma Spedycyjna „FAST”  lub FS "FAST"; Alpejska 
24; 50-573 Wrocław

R.1.3 miejsce przekazania (adres): Majowa 14; 51-110 Wrocław 
R.1.4 datę przekazania przesyłki: 7.10.2016 r.
R.1.5 rodzaj towaru (nazwa): zabawki 
R.1.6 liczba pjł [szt.]: 33; sposób opakowania: karton
R.1.7 wage brutto jednej pjł [kg]; 97; 
R.1.8 masę brutto nadanych pjł: 3 201
R.1.9 wystawiono we: Wrocławiu,  dnia: 6.10.2016 lub 07.10.2016

R.1.10
Imię i nazwisko przekazującego przesyłkę: Anna Ogórek; Imię i nazwisko przyjmującego
przesyłkę: Jerzy Wąsik

R.2
Rezultat 2: Karta kalkulacji kosztów na podstawie o trzymanych ofert i wybór 
firmy transportowej

R.2.1 koszt przewozu [zł] dla firmy "WIR": 830,00
R.2.2 łączny koszt załadunku i rozładunku ładunku [zł] dla firmy "WIR": 363,00
R.2.3 łączne koszty (przewozu, załadunku i rozładunku ładunku) [zł] dla firmy "WIR": 1 193,00
R.2.4 koszt przewozu [zł] dla firmy "ROCH": 1 098,90
R.2.5 Łłczny koszt załadunku i rozładunku ładunku [zł] dla firmy "ROCH": 231,00
R.2.6 łączne koszty (przewozu, załadunku i rozładunku ładunku) [zł] dla firmy "ROCH": 1 329,90
R.2.7 koszt przewozu [zł] dla firmy "SAN": 1 400,00
R.2.8 łączny koszt załadunku i rozładunku ładunku [zł] dla firmy "SAN": 0 lub (-) lub puste miejsce
R.2.9 łączne koszty (przewozu, załadunku i rozładunku ładunku) [zł] dla firmy "SAN": 1 400,00

R.2.10 wybór firmy transportowej do realizacji usługi: „WIR”

R.3
Rezultat 3: Umowa przewozu zawarta pomi ędzy wybran ą firm ą transportow ą 
a spedytorem

R.3.1 adres przewoźnika: Firma Transportowa„WIR”  lub FT "WIR"  ul. Szybka 43,  Wrocław
R.3.2 NIP przewoźnika: 546-22-55-879
R.3.3 adres nadawcy: Firma spedycyjna „FAST” lub FS "FAST" ul. Alpejska 24; 50-573 Wrocław; 
R.3.4 NIP nadawcy: 865-23-43-134

R.3.5
przewoźnik zobowiazuje się do: załadunku pjł na środek transportu, przewozu ładunku z 
Wrocławia do Grudziądza – odległość 407 km, rozładunku towaru ze środka transportu lub 
inny podobny zapis

R.3.6 czas po jakim przewoźnik zobowiązał się podstawić środek transportu od dnia wezwania: 1 dzień
R.3.7 po jakim czasie zostanie dokonany przewóz od dnia wezwania: 2 dni

R.3.8
kwotę dla przewoźnika: 1 193,00zł i słownie:jeden tysiąc dziewięćdziesiąt trzy  zł 00/100 lub inną 
wartość wynikającą z R.2.3

R.3.9 numer rachunku: 54 6789 0000 0000 7685 4563 3214 

R.3.10
imię i nazwisko przewoźnika:Tomasz Czerwiec lub inny wynikający z wyboru w R.2.10;  Imię i 
nazwisko  nadawcy: Jerzy Wąsik

R.4 Rezultat 4: Faktura za zrealizowane zlecenie spedyc yjne

            Zdający wpisał:

            Zdający wpisał:

W
ię

ce
j a

rk
us

zy
 z

na
jd

zi
es

z 
na

 st
ro

ni
e:

 a
rk

us
ze

.p
l



R.4.1
sprzedawcę: firma spedycyjna „FAST” lub FS "FAST";ul. Alpejska 24; 50-573 Wrocław; NIP 
865-23-43-134

R.4.2
nabywcę: Przedsiębiorstwo Handlowe „AMBER”; ul. Królewska 89, 86-301 Grudziądz;  NIP 
656-99-77-234

R.4.3 numer faktury: 234/2016
R.4.4 cenę jednostkową netto:  2 000,00 zł
R.4.5 stawkę podatku VAT: 23%

R.4.6
kwotę podatku VAT: 460,00 zł lub inną poprawnie wyliczoną kwotę podatku od innej ceny 
jednostkowej netto

R.4.7 wartość towaru brutto: 2 460,00 zł lub sumę R.4.4 i R.4.5

R.4.8 sposób zapłaty: przelew;  termin zapłaty:  14 dni
R.4.9 nr konta sprzedawcy: 67 4567 5555 0000 8888 6666 8765

R.4.10
do zapłaty złownie: dwa tysiace czterysta sześćdziesiąt zł 00/100 lub inną wartosć wynikającą z 
R.4.7

    Zdający wpisał:
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