
Nazwa 
kwalifikacji: Obsługa klientów i kontrahentów

Oznaczenie 
kwalifikacji: A.29

Numer zadania: 01

Kod arkusza: A.29-01-20.01-SG

Wersja arkusza: SG

Lp.
Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

UWAGA! Dopuszcza si ę inne zapisy poprawne merytorycznie

R.1 Rezultat 1: Karta wyceny realizacji usług przez firm y spedycyjno-transportowe 
zapisane

R.1.1 opłata za przewóz [zł]: TLogistics - 2 640,00; MEGA - 1 602,00

R.1.2
dodatek paliwowy [zł] 
TLogistics: 250,80 lub inna wartość wynikająca z iloczynu opłaty za przewóz dla TLogistics w R.1.1 i 9,5%   MEGA: 152,19  
lub inna wartość wynikająca z iloczynu opłaty za przewóz dla MEGA w R.1.1 i 9,5%

R.1.3
opłata drogowa [zł] 
TLogistics: 184,80 lub inna wartość wynikająca z iloczynu opłaty za przewóz dla TLogistics w R.1.1 i 7%   MEGA: 144,18 lub 
inna wartość wynikająca z iloczynu opłaty za przewóz dla MEGA w R.1.1 i 9%

R.1.4
ubezpieczenie cargo [zł] 
TLogistics: 264,00 lub inna wartość wynikająca z iloczynu opłaty za przewóz dla TLogistics w R.1.1 i 10%   
MEGA: 1 000,00 

R.1.5
dostawa na określoną godzinę [zł]: TLogistics - 200,00 MEGA - 400,00 oraz 
sporządzenie dokumentów w wersji papierowej i elektronicznej [zł]: TLogistics - 28,00 MEGA - 22,00

R.1.6 przygotowanie ładunku do transportu [zł] TLogistics: 231,00 MEGA: 198,00

R.1.7
razem: opłata za przewóz i usługi dodatkowe [zł] 
TLogistics: 3 798,60 lub inna wartość wynikająca z sumy od R.1.1 do R.1.6 dla TLogistics 
MEGA: 3 518,37 lub inna wartość wynikająca z sumy od R.1.1 do R.1.6 dla MEGA

R.1.8
prowizja spedytora [zł] 
TLogistics: 569,79 lub inna wartosć wynikająca z iloczynu opłaty za przewóz i usługi dodatkowe w R.1.7 i 15% dla TLogistics 
MEGA: 703,67 lub inna wartosć wynikająca z iloczynu opłaty za przewóz i usługi dodatkowe w R.1.7 i 20% dla MEGA

R.1.9

łączna cena netto [zł] 
TLogistics: 4 368,39  lub inna wynikająca z sumy wartosci w R.1.7 i R.1.8 dla TLogistics
MEGA: 4 222,04 lub inna wynikająca z sumy wartosci w R.1.7 i R.1.8 dla MEGA

R.1.10 wybór tańszej firmy spedycyjno-transportowej o łącznej niższej cenie netto w R.1.9 

R.2 Rezultat 2: Odpowied ź wybranej firmy spedycyjno-transportowej na zapytanie ofe rtowe firmy Goliat Sp. z o.o.
zapisane

R.2.1 data: 6.01.2020 r.

R.2.2
oferent: tańszy wynikający z porównania w R.1.10 
MEGA, ul. Cicha 6 , 42-100 Kłobuck ; TLogistics , ul. Brzozowa 1 , 42-247 Konopiska

R.2.3 adresat oferty: Zakład Produkcyjny Goliat  Sp. z o.o., ul. Dworcowa 18, 42-208 Cz ęstochowa

R.2.4
zapytanie ofertowe z dnia: 3.01.2020 r. trasa: Częstochowa - Tomaszów Maz owiecki lub Zakład Produkcyjny Goliat Sp. z 
o. o. - Centrum Dystrybucyjne "Muchumorek "

R.2.5
razem wartość netto za usługi przewozu i usługi dodatkowe [zł] cena netto: 3 518,37 lub inna kwota wynikająca z R.1.7 dla 
oferenta wybranego w R.1.10

R.2.6 prowizja spedytora [zł] cena netto: 703,67 lub inna kwota wynikająca z R.1.8 dla oferenta wybranego w R.1.10
R.2.7 łączna cena netto [zł]: 4 222,04 lub inna wynikająca z sumy ceny netto w R.2.5 i R.2.6
R.2.8 płatność w ciagu 14 dni

R.2.9
osoba do kontaktu zgodnie z wyborem firmy spedycyjno-transportowej w R.1.10: dla MEGA - Feliks P ąk lub dla TLogistics - 
Luiza Lipiec 

R.2.10 numer telefonu do kontaktu zgodnie z wyborem osoby w R.2.9: Feliks Pąk 503-999-123 lub Luiza Lipiec 302-236-666
R.3 Rezultat 3: Umowa przewozu

zapisane
R.3.1 nr 12/01/2020
R.3.2 zawarta (dnia): 9.01.2020 r.

R.3.3
przewoźnik wybrany w R.1.10: MEGA ul. Cicha 6 , 42-100 Kłobuck  
lub TLogistics,  ul. Brzozowa 1 , 42-247 Konopiska

R.3.4 nadawca: Zakład Produkcyjny Goliat  Sp. z o.o., ul. Dworcowa 18 , 42-208 Częstochowa

R.3.5
nadawca zleca (zapisane minimum dwie czynności spośród wymienionych): przewóz ładunku , ubezpieczenie ładunku  na 
czas przewozu, przygotowanie ładunku  do przewozu, sporz ądzenie dokumentacji  (list przewozowy i dowód dostawy) w 
formie elektronicznej i papierowej, dostawa na czas

R.3.6 data dostawy: 9.01.2020 r., godz. 18:00
R.3.7 opłata brutto za realizację zlecenia: 5 193,11 lub inna wynikajaca z iloczynu łącznej ceny netto w R.2.7 i 1,23

R.3.8
rachunek zgodny z wyborem przewoźnika w R.1.10: 
MEGA 25 1160 2202 0000 0002 5471 0035 lub TLogistics 47 1020 4405 0000 2202 0498 3476

R.3.9 przewoźnik zgodny z wyborem w R.1.10: dla MEGA - Feliks P ąk lub dla TLogistics - Luiza Lipiec 
R.3.10 nadawca: Marzena Kwiatkowska 

R.4 Rezultat 4: Faktura za realizacj ę zlecenia
zapisane

R.4.1
sprzedawca wybrany w R.1.10: MEGA ul. Cicha 6 , 42-100 Kłobuck , NIP: 527-01-05-717  
lub TLogistics , ul. Brzozowa 1 , 42-247 Konopiska , NIP: 517-025-58-65

R.4.2 nabywca: Zakład Produkcyjny Goliat Sp. z o.o ., ul. Dworcowa 18 , 42-208 Częstochowa NIP: 573-10-14-031
R.4.3 nr: 18/01/2020, data wystawienia faktury: 9.01.2020 r.

R.4.4
opłata za przewóz - kwota w kolumnie Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem brutto: 1 970,46 lub inna wartość 
wynikająca z sumowania Wartość towaru (usługi) bez podatku netto i kwoty podatku w pozycji opłata za przewóz 

R.4.5
opłaty dodatkowe - kwota w kolumnie Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem brutto 2 357,14 lub inna wartość wynikająca 
z sumowania Wartość towaru (usługi) bez podatku netto i kwoty podatku w pozycji opłaty dodatkowe

R.4.6
prowizja spedytora - kwota w kolumnie Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem brutto 865,51 lub inna wartość wynikająca 
z sumowania Wartość towaru (usługi) bez podatku netto i kwoty podatku w pozycji prowizja spedytora

R.4.7
wartość towaru (usługi) bez podatku netto w pozycji RAZEM: 4 222,04 lub inna wynikająca z sumowania trzech pozycji 
wartość towaru (usługi) bez podatku netto w fakturze zdającego 

R.4.8
wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem brutto w pozycji RAZEM: 5 193,11 lub inna wynikająca z iloczynu wartości w R.4.7 
i 1.23

R.4.9 sposób zapłaty: przelew , termin zapłaty: 14 dni  lub 23.01.2020 r.               

R.4.10
numer konta właściwy dla sprzedawcy wpisanego w R.4.1: 
MEGA 25 1160 2202 0000 0002 5471 0035 lub TLogistics 47 1020 4405 0000 2202 0498 3476
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