


Zadanie egzaminacyjne 

Wykonaj prace związane z funkcjonowaniem Hurtowni EXTRA sp. z o.o.: 

− 04.05.2015 r. sporządź i wydrukuj z programu magazynowo-sprzedażowego dowód 

magazynowy Pw-przychód wewnętrzny 1/05/2015 r., potwierdzający wprowadzenie stanów 

początkowych towarów znajdujących się w magazynie na dzień 04.05.2015 r.; 

05.05.2015 r. sporządź i wydrukuj z programu magazynowo-sprzedażowego fakturę sprzedaży 

zgodnie z Zamówieniem nr 25/04/2015 Sklepu DOMEX sp. z o.o.

− 08.05.2015 r. w związku z uznaną reklamacją sporządź i wydrukuj korektę fakturę 1/05/2015 

dla Sklepu DOMEX sp. z o.o.; 

− wypełnij formularz Zapotrzebowanie na towary w maju 2015 r. zamieszczony w arkuszu 

egzaminacyjnym. Wykorzystaj w tym celu informacje zawarte w tabeli o stanach 

magazynowych wybranych towarów znajdujących się w magazynie Hurtowni EXTRA  

sp. z  o.o. oraz informacje przedstawione na wykresie dotyczące prognozy sprzedaży towarów 

Hurtowni EXTRA na maj i czerwiec 2015 r.  

− dokonaj wyboru oferty dostawcy odkurzaczy na podstawie zapytania ofertowego i ofert dwóch 

kontrahentów, krajowego i zagranicznego (Oferta I kontrahent polski, Oferta II kontrahent 

zagraniczny), zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym. Wpisz numer wybranej 

korzystniejszej oferty i uzasadnienie jej wyboru na formularzu zamieszczonym w arkuszu 

egzaminacyjnym. 

Prace związane ze sporządzeniem dokumentów dotyczących funkcjonowania Hurtowni EXTRA sp. z o.o. 

wykonaj na stanowisku egzaminacyjnym, na którym znajduje się komputer z oprogramowaniem 

magazynowo-sprzedażowym oraz drukarka. 

Wszystkie dokumenty wydrukuj w 1 egzemplarzu. 

Prace z programem magazynowo-sprzedażowym rozpocznij od:  

− wpisania danych informacyjnych dotyczących działalności Hurtowni EXTRA sp. z o.o.,  

− wpisania swojego numeru PESEL pod nazwą Hurtowni EXTRA sp. z o.o.,  

− ustawienia parametrów programu niezbędnych do wykonania zadania,  

− założenia kartoteki kontrahentów,  

− założenia kartotek towarów. 
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Informacje dotyczące działalności Hurtowni EXTRA sp. z o.o.

Informacje dotyczące działalności Hurtowni EXTRA sp. z o.o. 
− Hurtowania zajmuje się sprzedażą sprzętu AGD. 

− Ewidencja towarów prowadzona jest według ceny zakupu netto (cena kartotekowa). 

− Hurtownia realizuje marżę w wysokości 20% ceny sprzedaży netto (marża liczona jest metodą 

„w stu”). 

− Sprzedaż towarów opodatkowana jest podstawową stawką podatku VAT 23%. 

− Odbiorcy płacą należności przelewem w terminie 30 dni. 

− Osobą upoważnioną do odbioru dokumentów jest Marcin Nowak. 

− Osobą upoważnioną do wystawiania dokumentów oraz wydawania towarów z magazynu jest 

Anna Dziekan.  

Stany początkowe towarów w magazynie na dzień 04.05.2015 r. 

Nazwa skrócona /Kod firmy EXTRA 

Nazwa pełna Hurtownia EXTRA sp. z o.o. 

NIP 592-04-00-932 

REGON 140224477 

Adres 
83-200 Starogard Gdański 
ul. Chojnicka 12 
gmina: Starogard Gdański 

Województwo pomorskie 

Podstawowy rachunek bankowy 
rachunek bieżący 
numer: 38 2490 0005 0000 4520 4721 9090 
Bank: ALIOR BANK S.A. 

Numeracja dokumentów łamany przez miesiąc i rok 

Luki w dokumentach nie wypełniaj 

Karty płatnicze tej opcji nie należy zaznaczać 

Parametry magazynowe 
sprzedaż: wycofaj skutek magazynowy 
zakup: wycofaj skutek magazynowy 
(pozostałe parametry bez zmian) 

Sposób wydawania towaru kolejność FIFO wg daty wystawienia 

Nadawanie symboli kontrahentom i towarom 
automatycznie 
kolejny numer: 1 
liczba znaków: 3 

Imię, nazwisko i hasło szefa 
Marcin Nowak 
Identyfikator: MN 
Hasło: brak hasła 

Nazwa J.m. Ilość Cena kartotekowa w zł 
(cena zakupu ne o) 

PRALKA Whirlpool   szt. 120 1 500,00 zł 

LODÓWKA Beko szt. 110  1 800,00 zł 

ZMYWARKA Bosch szt. 160  2 100,00 zł 

KUCHENKA Mastercook szt. 170 3 400,00 zł 
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Zamówienie Sklepu DOMEX sp. z o.o. 

Reklamacja Sklepu DOMEX sp. z o.o. 

Zamawiający: 
Sklep DOMEX sp. z o.o. 
83-200 Starogard Gdański 
ul. Gdańska 8 
NIP 592-04-00-945 

Adresat: 
Hurtownia EXTRA sp. z o.o. 
83-200 Starogard Gdański 
ul. Chojnicka 12 
NIP 592-04-00-932 

Nazwa artykułu 
ZAMÓWIENIE 
Nr 25/04/2015 z dnia 30.04.2015 r. 

J.m. Ilość Termin dostawy 

PRALKA Whirlpool szt. 25 05.05.2015 

LODÓWKA Beko szt. 20 05.05.2015 

KUCHENKA Mastercook szt. 10 05.05.2015 

Termin płatności: przelew 30 dni. 

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia 
Karolina Szulc  

Podpis Marcin Nowak.  
Podpis 

30.04.2015 r.  
Data 

Starogard Gdański, 07.05.2015 r. 
 
Sklep DOMEX sp. z o.o. 
83-200 Starogard Gdański 
ul. Gdańska 8 
NIP: 592-04-00-945 

Szanowny Pan 
Marcin Nowak 
Hurtownia EXTRA sp. z o.o. 
ul. Chojnicka 12 
83-200 Starogard Gdański 

 
Sprawa: reklamacja 
 
W dniu 5 maja 2015 r. otrzymaliśmy od Państwa zakupione lodówki Beko. 
Po przeprowadzeniu odbioru jakościowo-ilościowego stwierdziliśmy wady techniczne 5 sztuk lodówek Beko. 
W związku z powyższym prosimy o rozpatrzenie reklamacji w trybie pilnym i dokonanie odbioru wadliwego  
towaru. 

 
 
Z poważaniem 

 Karol Mąkos 
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Informacje o planowanych stanach magazynowych na 31 maja 2015 r.  
w magazynie Hurtowni EXTRA sp. z o.o. 

Prognozy sprzedaży towarów Hurtowni EXTRA sp. z o.o. na maj i czerwiec 2015 r. 

Zapytanie ofertowe Hurtownia EXTRA sp. z o.o. 

Nazwa J.m. Ilość 

PRALKA Whirlpool szt. 120 

LODÓWKA Beko szt. 120 

ZMYWARKA Bosch szt. 100 

KUCHENKA Mastercook szt. 120 

Starogard Gdański, 30 kwietnia 2015 r. 
Hurtownia EXTRA sp. z o.o. 
83-200 Starogard Gdański 
ul. Chojnicka 12 
NIP 592-04-00-932 

Sprawa: zapytanie o ofertę 

Szanowni Państwo! 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty cenowej odkurzaczy tradycyjnych i akumulatorowych. 

Prosimy również o podanie: terminu realizacji zamówienia, warunków płatności oraz zasad udzielania rabatu. 

Będziemy wdzięczni za szybką odpowiedź.  

Z poważaniem 

Marcin Nowak 
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Oferty handlowe producentów odkurzaczy  
(dokonaj wyboru lepszej oferty) 

OFERTA I – kontrahent polski 

OFERTA II – kontrahent zagraniczny 

Oferta w języku angielskim 

Oferta w języku francuskim 

ZAPLER S.A.  
ul. Tarnowska 19  
03-804 Rzeszów woj. podkarpackie 
NIP: 789-055-44-32 
 

• Odkurzacz wielofunkcyjny – cena bru o 600,00 zł/szt. 
• Odkurzacz tradycyjny – cena bru o 290,00 zł/szt. 
• Odkurzacz akumulatorowy – cena bru o 350,00 zł/szt. 
 
− Termin realizacji zamówienia: 10 dni 
− Przy zakupie powyżej 500 szt. towarów stosujemy rabat ilościowy 10% 
− Bezpłatny dowóz towarów przy zakupie powyżej 3 000,00 zł 
− Termin płatności: 14 dni od dnia wystawienia faktury 

ROXANA Ltd, the manufacturer of household appliances 
ul. Ziołowa 1 
25-118 Kielce woj. świętokrzyskie 
TIN (VAT ID): 659-12-33-639 
 

• Wet/dry vacuum cleaner – gross price 500,00 PLN each 
• Tradi onal vacuum cleaner – gross price 300,00 PLN each 
• Ba ery operated vacuum cleaner – gross price 400,00 PLN each 

 
− Term of the contract: 10 days 
− When buying 600 pieces of one type of goods, we offer a 10% volume discount 
− Free of charge delivery when buying for at least 4000 PLN 
− Term of payment: within 21 days a er the invoice is issued 

Entreprise de fabrica on d’appareils de pe t électroménager 
ROXANA S.A.R.L 
ul. Ziołowa 1  
25-118 Kielce woj. świętokrzyskie 
NIP 659-12-33-639 
 

• aspirateur ne oyeur – prix net : 500,00 zlotys/pièce 
• aspirateur tradi onnel – prix net : 300,00 zlotys/pièce 
• aspirateur rechargeable – prix net : 400,00 zlotys/pièce 

 
− Délai de réalisa on de la commande : 10 jours 
− Pour l’achat de plus de 600 pièces d’un ar cle choisi : remise sur quan té de 10% 
− Livraison gratuite à par r de 4000,00 zlotys d’achat 
− Délai de paiement : 21 jours de la date de la délivrance de la facture 
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Oferta w języku niemieckim 

Oferta w języku rosyjskim 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów: 
− dowód magazynowy Przychód wewnętrzny – wydruk;  

− faktura sprzedaży – wydruk; 

− korekta faktury – wydruk; 

− zapotrzebowanie na towary w maju 2015 r. sporządzone na druku w arkuszu egzaminacyjnym; 

− wybór oferty handlowej dostawcy z uzasadnieniem wyboru sporządzony na formularzu  

w arkuszu egzaminacyjnym. 

Wydruki rezultatów dołącz do arkusza egzaminacyjnego, a arkusz pozostaw na stanowisku 

egzaminacyjnym. 

Hausgeräteproduzent  
ROXANA GmbH 
ul. Ziołowa 1, 25-118 Kielce woj. świętkorzyskie 
USt-IdNr: 659-45-78-639 
 

• Waschsauger – Ne opreis 500,00 PLN/St. 
• Tradi onelle Staubsauber – Ne opreis 300,00 PLN/St. 
• Akku-Staubsauger – Ne opreis 400,00 PLN/St. 

 
− Au ragsausfer gungsfrist: 10 Tage 
− Beim Kauf über 600 Stück einer Warenga ung – Raba  10%  
− Kostenlose Warenlieferung im Wert über 4000,00 PLN 
− Zahlungstermin: 21 Tage vom Datum der Rechnungsausstellung 

Производитель бытовой техники 
ROXANAкомпания с ограниченной ответственностью 
ul. Ziołowa 1, 25-118 Kielce woj. świętokrzyskie 
ИНН: 659-12-33-639 
 

• Стирающий (моющий) пылесос – цена нетто 500,00 злотых/штука 
• Традиционный пылесос – цена нетто 300,00 злотых/штука 
• Аккумуляторный пылесос – цена нетто 400,00 злотых/штука 

 
− Срок реализации заказа: 10 дней 
− При покупке товара более 600 штук данного рода товара предоставляем скидку 10% 
− Бесплатная доставка товара при заказе товара стоимостью свыше 4000,00 злотых товара и больше 
− Срок платежа: 21 дней со дня выписки накладной 
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Druk do wypełnienia 

Zapotrzebowanie na towary w maju 2015 r. 

Wybór oferty handlowej dostawcy z uzasadnieniem wyboru  

Wybór dostawcy: oferta nr : ................................................ 

Uzasadnienie:  

za wyborem wskazanej oferty przemawia:  

...........................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

przeciw wyborowi wskazanej oferty przemawia: 

...........................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

nie ma wpływu na wybór:  

...........................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

Lp. Nazwa towaru 
Zapas  

początkowy 
(Zp) 

Prognoza sprzedaży  
w maju 

(S) 

Planowany za-
pas końcowy 

(Zk) 

Zapotrzebowanie 
na towary 

(Za) 
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