
Nazwa 
kwalifikacji: Obsługa klientów i kontrahentów
Oznaczenie 
kwalifikacji: A.29

Numer zadania: 01

Kod arkusza: A.29_01_17.01

Uwaga! Dopuszcza si ę inne zapisy poprawne merytorycznie

Lp. Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1:  Wybór dostawcy kół do wózków dziecięcych metodą średniej ważonej                                                                                                                                                                                            

R.1.1 dla DOSTAWCY 1: 6,2
R.1.2 dla DOSTAWCY 2: 7,1
R.1.3 dla DOSTAWCY 3: 8,1
R.1.4 dla DOSTAWCY 4: 6,4

R.1.5 zaznaczył „X”  przy DOSTAWCY 3 lub przy dostawcy, który uzyskał najwyższą ocenę

R.2 Rezultat 2: Wybór firmy przewozowej ocenionej na jwyżej zgodnie z kryteriami oceny

R.2.1 numer oferty:1/01/2017; 2/01/2017; 3/01/2017

R.2.2
dla przewoźnika "Spedycja Gdańsk": koszt przewozu wszystkich pjł na odcinku zagranicznym [zł] - 5 565, koszt 
przewozu wszystkich pjł na odcinku krajowym [zł] - 2 756; łączną wartość netto kosztów dodatkowych za obsługę 
wszystkich pjł [zł] - 4 134

R.2.3
łączną cenę netto oferty dla przewoźnika "Spedycja Gdańsk" [zł] - 12 455 lub inną łączną cenę netto wynikającą z sumy 
kosztów w R.2.2

R.2.4
dla przewoźnika "Spedycja Międzynarodowa": koszt przewozu wszystkich pjł na odcinku zagranicznym [zł] - 5 194, 
koszt przewozu wszystkich pjł na odcinku krajowym [zł] - 2 597; łączną wartość netto kosztów dodatkowych za obsługę 
wszystkich pjł [zł] - 4 399

R.2.5
łączną cenę netto oferty dla przewoźnika "Spedycja Międzynarodowa"[zł] - 12 190 lub inną łączną cenę netto wynikającą 
z sumy kosztów w R.2.4

R.2.6
dla przewoźnika "Spedycja Lotnicza": koszt przewozu wszystkich pjł na odcinku zagranicznym [zł] - 18 550, koszt 
przewozu wszystkich pjł na odcinku krajowym [zł] - 1 060; łączną wartość netto kosztów dodatkowych za obsługę 
wszystkich pjł [zł] - 2 756

R.2.7
łączną cenę netto oferty dla przewoźnika "Spedycja Lotnicza" [zł] - 22 366 lub inną łączną cenę netto wynikającą z sumy 
kosztów w R.2.6

R.2.8
wysokość wymaganego ubezpieczenia dodatkowego na transport [zł]:  "Spedycja Gdańsk"- 305 280; "Spedycja 
Międzynarodowa" - 244 224, "Spedycja Lotnicza" - 335 808

R.2.9
liczbę punktów C: "Spedycja Gdańsk" - od 89 do 90; "Spedycja Międzynarodowa" - od 91 do 92, "Spedycja Lotnicza" - 
od 59 do 60

R.2.10
nazwę wybranej firmy przewozowej - Spedycja Międzynarodowa lub nazwę najlepszej firmy wynikającej z liczby 
punktów C w R.2.9

R.3 Rezultat 3: Umowa spedycji 

R.3.1 dane spedytora: TRANZYT Sp.z o.o., ul. Objazdowa 16, Warszawa
R.3.2 dane zleceniodawcy: Zakład produkcyjny BOBAS , ul. Dziecięca 5, Warszawa
R.3.3 termin wykonania spedycji: 30 dni lub 35 dni

R.3.4 wynagrodzenie spedytora (kwota): 2 438 

R.3.5
słownie: dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem zł 00/100 lub zapis słowny wynikający z wynagrodzenia spedytora w 
R.3.4

R.3.6 zleceniodawcę: Jan Sobik
R.3.7 spedytora: Piotr Nowakowski

R.4 Rezultat 4: Faktura VAT za usług ę spedycyjn ą

R.4.1 dane sprzedawcy: TRANZYT Sp.z o.o. ul. Objazdowa 16, 00-001 Warszawa, NIP 567-34-67-123
R.4.2 dane nabywcy: Zakład produkcyjny BOBAS , ul. Dziecięca 5, 00-001 Warszawa, NIP 987-34-54-234
R.4.3 numer faktury: 12/2017
R.4.4 wartość usługi bez podatku netto [zł]: 2 438 lub inną wartość wynikającą z R.3.4
R.4.5 stawkę VAT [%]: 23
R.4.6 kwotę podatku [zł]: 560,74 lub inną kwotę wynikającą z iloczynu wartości w R.4.4 i 23% VAT
R.4.7 wartość usługi wraz z podatkiem brutto [zł]: 2 998,74 lub inną wartość wynikającą z sumy R.4.4 i R.4.6
R.4.8 sposób zapłaty: przelew i termin zapłaty:  14 dni lub 23.01.2017
R.4.9 nr konta sprzedawcy: 45 3456 1234 0000 2222 5476 5678
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