
Nazwa 
kwalifikacji: Prowadzenie działalno ści handlowej

Oznaczenie 
kwalifikacji: AU.25

Numer zadania: 01

Kod arkusza: AU.25-01-22.01-SG

Wersja arkusza: SG

Lp.
Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

(Dopuszcza się inne sformułowania poprawne merytorycznie)
R.1 Rezultat 1: Dowód Pw - Przychód wewn ętrzny - wydruk 

R.1.1 Data wystawienia dowodu: 04.01.2022 r.
R.1.2 Numer dowodu: 1/01/2022

R.1.3

Nazwy towarów i ich ilości w szt.: 
świeca biała - 100
świeca czerwona - 100 
świeca zielona - 50
świeca brokatowa - 200        

R.1.4

Ceny towarów w zł: 
świeca biała - 1,10
świeca czerwona - 1,20
świeca zielona - 1,20
świeca brokatowa - 2,75

R.1.5 Razem wartość w zł: 840,00
R.1.6 Wystawił: Katarzyna Nowak
R.2 Rezultat 2: Dowód Pz - Przyj ęcie zewn ętrzne - wydruk 

R.2.1 Data wystawienia dowodu: 04.01.2022 r.
R.2.2 Numer dowodu: 1/01/2022
R.2.3 Sprzedawca: Producent Świec ADA sp. z o.o., ul. Budowlana 2, 08-500 Ryki

R.2.4
Nazwy towarów i ich ilości w szt.: 
świeca biała - 400
świeca brokatowa - 400        

R.2.5
Ceny towarów w zł: 
świeca biała - 1,10
świeca brokatowa - 2,75

R.2.6 Razem wartość w zł: 1 540,00
R.2.7 Wystawił: Katarzyna Nowak
R.3 Rezultat 3: Faktura sprzeda ży - wydruk

R.3.1 Data wystawienia: 05.01.2022 r.
R.3.2 Numer dowodu: 1/01/2022

R.3.3
Sprzedawca: Przedsi ębiorstwo Handlu Hurtowego ISKIERKA sp. z o.o., ul. Kolejowa 3, 
08-400 Garwolin, NIP: 9624348035

R.3.4
Nabywca: Sklep Serpentyna Hanna Kilo, ul. Targowa 2, 08-400 Garwolin, 
NIP: 1199654645

R.3.5
Nazwy towarów i ich ilości w szt.: 
świeca biała - 200
świeca brokatowa - 100        

R.3.6
Ceny jednostkowe netto w zł:
świeca biała - 1,38
świeca brokatowa - 3,44      

R.3.7 Kwota podatku VAT w zł: 142,60 i wartość brutto w zł: 762,60
R.3.8 Termin płatności: 14 dni lub 2022-01-19
R.3.9 Wystawił: Katarzyna Nowak
R.4 Rezultat 4: Dowód Wz - Wydanie zewn ętrzne - wydruk 

R.4.1 Data wystawienia dowodu: 05.01.2022 r. 
R.4.2 Numer dowodu: 1/01/2022
R.4.3 Sprzedawca: Przedsi ębiorstwo Handlu Hurtowego ISKIERKA sp. z o.o.
R.4.4 Odbiorca: Sklep Serpentyna Hanna Kilo 

R.4.5
Nazwy towarów i ich ilości w szt.: 
świeca biała - 200
świeca brokatowa - 100        
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R.4.6
Ceny towarów w zł: 
świeca biała - 1,10
świeca brokatowa - 2,75

R.4.7 Razem wartość w zł: 495,00
R.4.8 Wystawił: Katarzyna Nowak
R.5 Rezultat 5: Wykaz towarów do uzupełnienia w styc zniu 2022 r.

R.5.1

Nazwy towaru i zapas początkowy w szt.:
świeca biała - 100
świeca czerwona - 100
świeca zielona - 50
świeca brokatowa - 200

R.5.2 Prognoza sprzedaży w szt.: świeca biała - 400
R.5.3 Prognoza sprzedaży w szt.: świeca czerwona - 300
R.5.4 Prognoza sprzedaży w szt.: świeca zielona - 150
R.5.5 Prognoza sprzedaży w szt.: świeca brokatowa - 300
R.5.6 Zapotrzebowanie: świeca biała w szt. - 450 
R.5.7 Zapotrzebowanie: świeca czerwona w szt. - 380 
R.5.8 Zapotrzebowanie: świeca zielona w szt. - 200  
R.5.9 Zapotrzebowanie: świeca brokatowa w szt. - 500 
R.6 Rezultat 6: Wybór oferty handlowej dostawcy z uzasa dnieniem wyboru

Zawiera wpisane:
R.6.1 wybrana oferta nr: 1 lub I

R.6.2
argumenty uzasadniające wybór wskazanej oferty: wyłącznie cena świecy białej i świecy 
brokatowej (lub zapis równoznaczny)

R.6.3
argumenty uzasadniające wybór wskazanej oferty: termin płatno ści (lub zapis 
równoznaczny)

R.6.4 argumenty przeciw wyborowi wskazanej oferty: rabat (lub zapis równoznaczny)

R.6.5
argumenty przeciw wyborowi wskazanej oferty: termin realizacji zamówienia (lub zapis 
równoznaczny)

R.6.6
warunki, które nie mają wpływu na wybór wskazanej oferty: warunki transportu towarów  
(lub zapis równoznaczny) 

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


