
Nazwa 
kwalifikacji: Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kont rahentów

Oznaczenie 
kwalifikacji: AU.31

Numer 
zadania: 01

Kod arkusza: AU.31_2022_01_01_SG_zo

Wersja 
arkusza: SG

Lp. Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1:  Kalkulacja kosztów usługi przewozu i w ybór ta ńszego przewo źnika
zapisano:

R.1.1 masa jednego kotła na biomasę [t]: 65
R.1.2 długość trasy Kleszczewo – Tczew [km]: 288

R.1.3
wykonana praca przewozowa podczas dostawy jednego kotła z Kleszczewa do Tczewa [tkm]: 18 720 lub inna wartość wynikająca z 
iloczynu masy jednego kotła na biomasę przyjętej przez zdającego w R.1.1 i długości trasy Kleszczewo - Tczew przyjętej przez 
zdającego w R.1.2

R.1.4
koszt netto usługi przewozu jednego kotła przez Przedsiębiorstwo TRANSPOM, obejmujący opłatę za wykonaną pracę przewozową i 
opłatę stałą, przed rabatem [zł]: 25 720,00 lub inny koszt wynikający z sumy 7 000,00 zł i iloczynu wykonanej pracy przewozowej 
obliczonej przez zdającego w R.1.3 i stawki w Przedsiębiorstwie TRANSPOM dla masy przyjętej przez zdającego w R.1.1

R.1.5
koszt netto usługi przewozu jednego kotła przez Przedsiębiorstwo TRANSPOM, obejmujący opłatę za wykonaną prace przewozową i 
opłatę stałą, po rabacie [zł]: 23 148,00 lub inny koszt wynikający z iloczynu kosztu obliczonego przez zdającego w R.1.4 i 0,9

R.1.6
koszt netto usługi przewozu trzech kotłów przez Przedsiębiorstwo TRANSPOM po rabacie [zł]: 69 444,00 lub inny koszt wynikający z 
iloczynu kosztu obliczonego przez zdającego w R.1.5 i 3

R.1.7 koszt netto usługi przewozu jednego kotła przez Przedsiębiorstwo BIGTRANS [zł]: 23 760,00

R.1.8
koszt netto usługi przewozu trzech kotłów przez Przedsiębiorstwo BIGTRANS [zł]: 71 280,00 lub inny koszt wynikający z iloczynu kosztu 
obliczonego przez zdającego w R.1.7 i 3

R.1.9
wybór tańszego przewoźnika: wybór przewoźnika, który według obliczeń zdającego w R.1.6 i R.1.8 uzyskał niższy koszt netto usługi 
przewozu

R.2 Rezultat 2: Formularz okre ślenia rodzajów dróg trasy przewozu nienormatywnego

R.2.1 w lp.1 dla Kategoria drogi ze względu na pełnioną funkcję: tylko droga krajowa 
R.2.2 w lp.1 dla Typ drogi o ograniczonej dostępności: tylko droga ekspresowa
R.2.3 w lp.2 dla Kategoria drogi ze względu na pełnioną funkcję: tylko droga krajowa
R.2.4 w lp.3 dla Kategoria drogi ze względu na pełnioną funkcję: tylko droga krajowa
R.2.5 w lp.3 dla Typ drogi o ograniczonej dostępności: tylko autostrada
R.2.6 w lp.4 dla Kategoria drogi ze względu na pełnioną funkcję: tylko droga wojewódzka
R.3 Rezultat 3: Plan realizacji usługi przewozu pierwsz ego kotła

zapisano:

R.3.1
data podstawienia pojazdów pod załadunek  pierwszego kotła: 10.01.2022 i godzina podstawienia pojazdów pod załadunek pierwszego 
kotła: 20:00

R.3.2 czas trwania załadunku i zabezpieczenia kotła na naczepie [h]: 2 

R.3.3
godzina wyjazdu z Kleszczewa do Tczewa: 22:00 lub inna godzina wynikająca z dodania do godziny przyjętej przez zdającego w R.3.1 
czasu trwania załadunku i zabezpieczenia kotła na naczepie przyjętego przez zdającego w R.3.2

R.3.4 odległość Kleszczewo – Tczew [km]: 288 
R.3.5 czas jazdy Kleszczewo – Tczew [h i min]: 7 h 12 min

R.3.6
data dotarcia z ładunkiem do Tczewa: 11.01.2022 i godzina dotarcia z ładunkiem do Tczewa: 5:12 
lub inna data i godzina wynikająca z dodania do daty przyjętej przez zdającego w R.3.1 i godziny przyjętej przez zdającego w R.3.3 czasu 
jazdy obliczonego przez zdającego w R.3.5

R.4 Rezultat 4: Kosztorys realizacji usługi spedycyjnej

R.4.1
koszt netto przewozu trzech kotłów przez wybranego przewoźnika [zł]: 69 444,00 lub inny koszt obliczony przez zdającego w R.1.6 lub 
R.1.8 dla przewoźnika wybranego przez zdającego w R.1.9

R.4.2 opłata za wydanie zezwolenia kategorii V na wielokrotny przejazd pojazdów nienormatywnych (trzy przejazdy) [zł]: 3 840,00
R.4.3 opłata za jednokrotny przejazd autostradą A1 pojazdu nienormatywnego z Lubicza do Stanisławia [zł]: 244,20

R.4.4
opłata za trzykrotny przejazd autostradą A1 pojazdu nienormatywnego z Lubicza do Stanisławia [zł]: 732,60 lub inna opłata wynikająca z 
iloczynu opłaty przyjętej przez zdającego w R.4.3 i 3

R.4.5
opłata za jednokrotny przejazd autostradą A1 dwóch samochodów pilotujących przewóz nienormatywny z Lubicza do Stanisławia [zł]:  
48,80

R.4.6
opłata za trzykrotny przejazd autostradą A1 dwóch samochodów pilotujących przewóz nienormatywny z Lubicza do Stanisławia [zł]: 
146,40 lub inna opłata wynikająca z iloczynu opłaty obliczonej przez zdającego w R.4.5 i 3

R.4.7
łączny koszt zorganizowania przewozu trzech kotłów z Kleszczewa do Tczewa [zł]: 74 163,00 lub inny koszt wynikający z sumy kosztów 
obliczonych przez zdającego w R.4.1, R.4.2, R.4.4 i R.4.6

R.4.8 prowizja spedytorska [zł]: 14 832,60 lub inna wartość wynikająca z iloczynu kosztu obliczonego przez zdającego w R.4.7 i 0,2

R.4.9
wartość netto usługi spedycyjnej [zł]: 88 995,60 lub inna wartość wynikająca z sumy kosztów obliczonych przez zdającego w R.4.7 i 
prowizji spedytorskiej obliczonej przez zdającego w R.4.8

R.5 Rezultat 5: Krajowy samochodowy list przewozowy
zapisano:

R.5.1 nr listu przewozowego: 8/2022
R.5.2 nadawca (pełna nazwa i adres): Przedsiębiorstwo ENERGIA, ul. Poznańska 1 , 63-005 Kleszczewo

R.5.3
przewoźnik (pełna nazwa i adres): Przedsiębiorstwo TRANSPOM, ul. Polska 17 , 60-595 Poznań lub inna pełna nazwa i adres 
przewoźnika wybranego przez zdającego w R.1.9

R.5.4 odbiorca (pełna nazwa i adres): Zakład Energetyki Cieplnej , ul. Skarszewska 21 , 83-110 Tczew
R.5.5 miejsce przeznaczenia (adres): ul. Skarszewska 21 , 83-110 Tczew
R.5.6 miejsce (adres) załadunku: ul. Poznańska 1 , 63-005 Kleszczewo  i data załadunku: 10.01.2022
R.5.7 nazwa ładunku: kocioł  na biomasę i liczba sztuk: 1  
R.5.8 masa brutto [t]: 65
R.5.9 miejsce wystawienia: Kleszczewo
R.5.10 data wystawienia: 10.01.2022

R.6 Rezultat 6: Faktura za usług ę spedycyjn ą

zaznaczone X

                zapisano:
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zapisano:
R.6.1 sprzedawca: Przedsi ębiorstwo  SPED, ul. Ostatnia 1 , 60-102 Poznań, NIP: 783 100 20 30
R.6.2 nabywca: Zakład Energetyki Cieplnej , ul. Skarszewska 21 , 83-110 Tczew , NIP: 593 870 00 00
R.6.3 nr faktury: 1/02/2022
R.6.4 data wystawienia faktury: 01.02.2022
R.6.5 nazwa usługi: usługa spedycyjna /spedycja
R.6.6 wartość usługi bez podatku netto w pozycji RAZEM [zł]: 88 995,60 lub inna wartość wynikająca z obliczeń zdającego w R.4.9

R.6.7
kwota podatku w pozycji RAZEM [zł]: 20 468,99 lub inna kwota wynikającą z iloczynu wartości usługi bez podatku netto w pozycji 
RAZEM obliczonej przez zdającego w R.6.6 i 0,23 (+/-1 grosz)

R.6.8
wartość usługi wraz z podatkiem brutto w pozycji RAZEM [zł]: 109 464,59 lub wartość wynikająca z sumy wartości usługi bez podatku 
netto w pozycji RAZEM obliczonej przez zdającego w R.6.6 i kwoty podatku w pozycji RAZEM obliczonej przez zdającego w R.6.7

R.6.9 sposób płatności: przelew
R.6.10 termin płatności: 14 dni  lub 15.02.2022
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