
Nazwa 
kwalifikacji: Obsługa magazynów

Oznaczenie 
kwalifikacji: AU.22

Numer 
zadania: 01

Kod arkusza: AU.22_2022_01_01_SG_zo

Wersja 
arkusza: SG

Lp. Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1:  Zestawienie kwartalnej wielko ść wydań karm dla zwierz ąt
zapisane

R.1.1 kwartalna wielkość wydań karmy suchej dla psów [szt.]: 36 000
R.1.2 kwartalna wielkość wydań karmy w puszce dla psów [szt.]: 12 000
R.1.3 kwartalna wielkość wydań karmy suchej dla kotów [szt.]: 6 000
R.1.4 kwartalna wielkość wydań karmy w puszce dla kotów [szt.]: 27 000
R.1.5 kwartalna wielkość wydań karmy w płatkach dla ryb [szt.]: 7 000
R.1.6 kwartalna wielkość wydań karmy w pałeczkach dla ryb [szt.]: 2 000
R.1.7 kwartalna wielkość wydań karmy dla świnek morskich [szt.]: 4 000
R.1.8 kwartalna wielkość wydań karmy dla chomików [szt.]: 1 000
R.1.9 kwartalna wielkość wydań karmy dla kanarków [szt.]: 2 000
R.1.10 kwartalna wielkość wydań karmy dla papug [szt.]: 3 000

R.2
Rezultat 2: Wyniki analizy ABC zapasu karm dla zwie rząt według kwartalnej wielko ści wyda ń

przypisane towarom grupy analizy ABC
R.2.1 kwartalna wielkość wydań [szt.]: uporządkowanie w sposób malejący

R.2.2
kwartalna wielkość wydań w pozycji RAZEM [szt.]: 100 000 lub suma wszystkich kwartalnych wielkości 
wydań przyjętych przez zdającego (wartość musi być większa od zera)
przypisane towarom grupy analizy ABC

R.2.3 karma sucha dla psów: tylko A
R.2.4 karma w puszce dla kotów: tylko A
R.2.5 karma w puszce dla psów: tylko A
R.2.6 karma w płatkach dla ryb i karma sucha dla kotów: tylko B
R.2.7 karma dla świnek morskich i karma dla papug: tylko B
R.2.8 karma w pałeczkach dla ryb: tylko C
R.2.9 karma dla kanarków: tylko C
R.2.10 karma dla chomików: tylko C

R.3 Rezultat 3: Zamówienie na karmy przypisane do grupy  A zapasów
zapisane

R.3.1 miejscowość: Kraków ; data: 10.01.2022 r.
R.3.2 nr zamówienia: ZP543

R.3.3
zamawiający (pełna nazwa, adres z kodem pocztowym, NIP): ANIMALS, ul. Zwierzyniecka 10, 31-102 
Kraków, NIP: 6772350608

R.3.4
przyjmujący zamówienie (pełna nazwa, adres z kodem pocztowym, NIP): PUPIL FOODS, ul. Pogodna 
22, 62-800 Kalisz , NIP: 9682454050

R.3.5
nazwa towaru: karma sucha dla psów, karma w puszce dla kotów, ka rma w puszce dla psów  lub 
nazwy wszystkich towarów, które zdający w R.2 przypisał do grupy A zapasów

R.3.6
jednostkowa cena zakupu netto [zł]: dla karmy suchej dla psa - 6,50; dla karmy w puszce dla kotów - 
1,35; dla karmy w puszce dla psów - 1,40 lub ceny zgodne z treścią zadania dla towarów przyjętych 
przez zdającego w R.3.5 

R.3.7
wartość netto [zł]: dla karmy suchej dla psa - 78 000,00; dla karmy w puszce dla kotów - 12 150,00; dla 
karmy w puszce dla psów - 5 600,00 lub wartości wynikające z iloczynów ilości dla wszystkich towarów 
wymienionych przez zdającego w R.3.5 i ich cen przyjętych przez zdającego w R.3.6

R.3.8
wartość netto RAZEM [zł]: 95 750,00 lub wartość wynikająca z sumy wszystkich wartości obliczonych 
przez zdającego w R.3.7

R.3.9 termin dostawy: 17.01.2022
R.3.10 miejsce dostawy (adres): ul. Zwierzyniecka 10 , 31-102 Kraków

R.4 Rezultat 4: Dokument PZ
zapisane

R.4.1 pieczęć firmy: ANIMALS , ul. Zwierzyniecka 10 , 31-102 Kraków
R.4.2 dostawca: PUPIL FOODS, ul. Pogodna 22 , 62-800 Kalisz
R.4.3 numer bieżący: 55/2022
R.4.4 zamówienie: ZP543
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R.4.5 przeznaczenie: sprzeda ż lub magazyn

R.4.6
nazwa towaru: karma sucha dla psów , karma w puszce dla kotów , karma w puszce dla psów  lub 
nazwy wszystkich towarów zamówionych przez zdającego w R.3.5

R.4.7
KTM: dla karmy suchej dla psa - 01/P, dla karmy w puszce dla kotów - 02/K, dla karmy w puszce dla 
psów - 02/P lub KTM zgodne z treścią zadania dla wszystkich towarów przyjętych przez zdającego w 
R.4.6 

R.4.8
ilość przyjęta: dla karmy suchej dla psa - 12 000; dla karmy w puszce dla kotów - 9 000; dla karmy w 
puszce dla psów - 4 000 lub ilości przyjęte przez zdającego w zamówieniu dla wszystkich towarów 
przyjętych przez zdającego w R.4.6 

R.4.9
cena [zł]: dla karmy suchej dla psa - 6,50; dla karmy w puszce dla kotów - 1,35; dla karmy w puszce dla 
psów - 1,40 lub ceny przyjętej przez zdającego w R.3.6

R.4.10

wartość [zł]: dla karmy suchej dla psa - 78 000,00; dla karmy w puszce dla kotów - 12 150,00; dla karmy 
w puszce dla psów - 5 600,00 lub wartości wynikające z iloczynów ilości przyjętych przez zdającego w 
R.4.8 i cen przyjętych przez zdającego w R.4.9 dla wszystkich towarów przyjętych przez zdającego w 
R.4.6 

R.5 Rezultat 5: Zestawienie informacji odczytanych z fr agmentu etykiety logistycznej
zapisane

R.5.1 Seryjny Numer Jednostki Logistycznej: 159012348470000084
R.5.2 numer GTIN towarów zawartych w innej jednostce: 05905478142144
R.5.3 numer zamówienia: ZP543
R.5.4 masa brutto [kg]: 945,5
R.5.5 liczba opakowań zbiorczych w jednostce logistycznej: 80
R.5.6 numer partii produkcyjnej: 461052020
R.5.7 data ważności (dzień – miesiąc – rok): 30 – 11 – 2023 lub inny zapis daty
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