
Nazwa 
kwalifikacji:

Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kuriersk ich oraz w zakresie obrotu 
towarowego

Oznaczenie 
kwalifikacji: A.66

Numer zadania: 01

Kod arkusza: A.66-01-01_zo

Lp.
Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

(dopuszcza się inne sformułowania poprawne merytorycznie)

R.1 Rezultat 1:  Wybór operatora pocztowego

R.1.1 operator pocztowy Dobra Poczta S.A. - cena brutto za 1 druk wpisane: 0,60 

R.1.2 operator pocztowy Dyliżans sp. z o.o. - cena brutto za 1 druk wpisane: 0,65 

R.1.3 operator pocztowy Dobra Poczta S.A. - cena usługi za okres 1 m-ca wpisane:  6000,00

R.1.4 operator pocztowy Dyliżans sp. z o.o. - cena usługi za okres 1 m-ca wpisane:  6500,00

R.1.5 czas doręczenia Dobra Poczta S.A., wpisane: 1-6 dni- dopuszcza się zapis do  6 dni

R.1.6 czas doręczenia Dyliżans sp. z o.o., wpisane: 1-6 dni - dopuszcza się zapis do 6 dni

R.1.7 forma rozliczenia Dobra Poczta S.A. wpisane: bezgotówkowa 

R.1.8 forma rozliczenia Dyliżans sp. z o.o., wpisane: gotówkowa

R.1.9 wybrany operator pocztowy, wpisane:  Dobra Poczta S.A.

R.2 Rezultat 2: Umowa o świadczenie usługi dor ęczania druków bezadresowych

R.2.1 zawarta w dniu wpisane: data egzaminu

R.2.2 pomiędzy Firmą, wpisane: Firma Produkcyjno-Handlowa "Słodki deserek"

R.2.3 z siedzibą w wpisane: Kędzierzynie Koźlu, przy ul. wpisane: ul. Bażantowa 12

R.2.4 o numerze NIP wpisane: 649-345-00-23

R.2.5 reprezentowanym przez wpisane: Lidia Konieczko

R.2.6
a operatorem pocztowym wpisane: Dobra Poczta S.A ., z siedzibą w wpisane: Zabrzu przy ul.

wpisane: Wolności 12

R.2.7
umowa zostaje zawarta na okres od dnia, wpisane: 01.11.2016, do dnia, wpisane:

31.10.2017

R.2.8 zapłata nastąpi, przelewem wpisane: 7 dni

R.3 Rezultat 3:  Polecenie przelewu/wpłata gotówkowa

R.3.1 wpisana nazwa odbiorcy: Bramex sp. z o.o. 

R.3.2 wpisany adres odbiorcy:  ul. Sikorskiego 128,  44-103 Gliwice

R.3.3 wpisany nr rachunku odbiorcy: 10 5023 2434 3545 4376 9829 0001

R.3.4 wpisana kwota słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100

R.3.5 wpisana nazwa zleceniodawcy: Antoni Wawrzak 

R.3.6 wpisane tytułem: za wykonanie bramy garażowej

R.3.7 opłata za dokonanie wpłaty, wpisane: 20,30 zł

R.3.8 skreślone w nazwie druku polecenie przelewu/wpłata gotówkowa słowa: polecenie przelewu

R.3.9 w miejscu na datownik: odcisk datownika  lub wpisane: data egzaminu 

R.3.10 obok daty wpisany numer PESEL zdającego

R.4 Rezultat 4:  Protokół z zatrzymania fałszywych znak ów pieni ężnych

R.4.1 nazwa jednostki organizacyjnej wpisane: Poczta Polska S.A.

R.4.2 miejscowość, data wpisane: Gliwice, data egzaminu

R.4.3
dane i adres osoby przedkładającej znak pieniężny, wpisane: Edyta Kureczka, ul. Apteczna 1,

44-103 Gliwice 

R.4.4 rodzaj nominału pieniężnego, wpisane: banknot, (skreślona moneta)

R.4.5 wartość banknotu, wpisane: 100 zł

R.4.6 seria i numeracja banknotu wpisane: IZ3416146

R.4.7 przyczyna zatrzymania znaku pieniężnego, wpisane: brak nitki zabezpieczającej

R.4.8 źrodło pochodzenia wpisane: osoba prywatna lub Kureczka

R.4.9 podpis pracownika placówki pocztowej, wpisany numer PESEL zdającego
R.5 Rezultat 5:  Kartoteki magazynowe
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R.5.1 koperta bąbelkowa jednostki miary, wpisane: sztuki lub sztuka lub szt.

R.5.2 koperta bąbelkowa cena za j.m. wpisane: 1,80

R.5.3 koperta bąbelkowa Data wpisane: data egzaminu

R.5.4 koperta bąbelkowa Rozchód wpisane: 250

R.5.5 koperta bąbelkowa Stan wpisane: 1250

R.5.6 pudlo kartonowe jednostki miary wpisane: sztuki lub sztuka lub szt.

R.5.7 pudlo kartonowe cena za j.m. wpisane: 5,00

R.5.8 pudlo kartonowe Data wpisane: data egzaminu

R.5.9 pudlo kartonowe Rozchód wpisane: 15
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