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1. CEL
Prawidłowa realizacja działań związanych ze sporządzaniem ofert, nadzorem oraz zawarciem umowy
bądź kontraktu
2. ZAKRES STOSOWANIA
Procedura obowiązuje pracowników Działu Marketingu firmy TSL SILESIA sp. z o.o.
3. SKRÓTY I DEFINICJE
Brak
4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA
Pracownicy Działu Marketingu firmy TSL SILESIA Sp. z o.o.
5. OPIS POSTĘPOWANIA
Czynność
Osoba
Tryb postępowania
odpowiedzialna
Inicjowanie, prowadzenie
Kierownik Działu Prowadzenie działań mających na celu pozyskanie
i koordynowanie działań
Marketingu
klientów w oparciu o zebrane materiały prasowe,
zmierzających do pozyskiwania
rozmowy telefoniczne, spotkania z potencjalnymi
zleceń spedycyjnych
klientami celem prezentacji i szczegółowego omówienia
oferowanych usług. Badanie potrzeb i wymagań
potencjalnych odbiorców, analizowanie sposobu
zachowania się konkurencji na rynku.
Przyjmowanie zapytań
Kierownik Działu Przyjmowanie zapytań ofertowych, przygotowanie
ofertowych
Marketingu
informacji niezbędnych do sporządzenia kalkulacji oraz
przekazywanie ich do opracowania pracownikowi
Działu Marketingu.
Występowanie z zapytaniem
Pracownik Działu Sporządzanie i wysyłanie zapytań ofertowych do
ofertowym do poddostawców
Marketingu
poddostawców usług w celu uzyskania stawek będących
podstawą kalkulacji kosztów
Sporządzanie kalkulacji
Pracownik Działu Pracownik Działu Marketingu sporządza kalkulację
cenowej
Marketingu
cenową w oparciu o aktualne przepisy, Taryfy oraz
oferty poddostawców. Arkusze kalkulacyjne zapisywane
są na serwerze głównym w folderze „Kalkulacje” i
podfolderze przypisanym do danego klienta.
Sporządzenie oferty
Kierownik Działu Opracowanie oferty spedycyjnej na bazie przygotowanej
spedycyjnej
Marketingu
kalkulacji, zarejestrowanie oferty w „Rejestrze Ofert
”oraz folderze „ Oferty ” na serwerze głównym i
przekazanie jej do klienta.
Rejestrowanie i
Pracownik Działu Oferty rejestrowane są w „Rejestrze Ofert” oraz w
przechowywanie ofert
Marketingu
folderze „Oferty” na serwerze głównym.
Oferty przechowywane są wraz z arkuszem
kalkulacyjnym w segregatorach przez okres 2 lat a
następnie niszczone.
Negocjowanie warunków
Kierownik Działu W przypadku zastrzeżeń.
oferty z klientem.
Marketingu
Identyfikacja klienta – partnera Kierownik działu Weryfikacja klienta pod względem możliwości
handlowego.
Marketingu
spełnienia standardów bezpieczeństwa i ochrony.
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Przyjęcie zlecenia
spedycyjnego oraz
dokumentów firmowych
klienta:

Kierownik działu
Marketingu

Przygotowanie projektu
umowy bądź kontraktu

Kierownik Działu
Marketingu

Rejestracja i przechowywanie
umów oraz nadzór

Kierownik Działu
Marketingu

Wybór poddostawców

Kierownik Działu
Marketingu
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Po zaakceptowaniu oferty pracownik Działu Marketingu
zobowiązany jest do przekazania klientowi druku
zlecenia spedycyjnego i wykazu dokumentów firmy
poświadczających jego wiarygodność, dokumentów
niezbędnych do reprezentowania go przed Urzędem
Celnym a także upoważnień do dysponowania
przesyłką.
Przygotowanie projektu i negocjowanie warunków
umowy zawierającej szczegóły współpracy oraz sposobu
rozliczania i zabezpieczenia należności pomiędzy Firmą
TSL SILESIA i klientem
a następnie przekazanie opracowanego projektu do
zatwierdzenia i podpisania przez Zarząd Spółki, po
czym przesłanie drogą pocztową 2 egzemplarzy
oryginałów do klienta celem podpisania.
Umowy rejestrowane są w „Rejestrze Umów” oraz w
folderze „Wykaz Zawartych Umów” na serwerze
głównym.
Umowy przechowywane są w sejfie do momentu
wygaśnięcia ważności przez okres 1 roku. Bezpośredni
nadzór nad umowami oraz dostęp do nich posiada
Kierownik działu Marketingu.
Po analizie i weryfikacji stawek ofertowych
poddostawców uwzględnionych w kalkulacji kosztów
Kierownik Działu Marketingu decyduje o wyborze
poddostawcy mającego świadczyć usługi w danym
kontrakcie. W przypadku stałych dostawców z którymi
zawarta została już umowa o współpracę Kierownik
Działu Marketingu przesyła akceptację oferty oraz
zlecenie na wykonanie oferowanych usług. W
przypadku nowych poddostawców wymagane jest
podjęcie czynności zmierzających do sprawdzenia ich
wiarygodności .
W tym celu wymaga się od dostawcy przedłożenia
dokumentów:
- zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON,
- Krajowego Rejestru Sądowego/zaświadczenia o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej,
- decyzji o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej).
Otrzymane dokumenty przekazywane są
1. do Dyrektora Finansowego celem :
- sprawdzenia w rejestrze US numeru NIP (zgodność
nazwy i adresu )
- sprawdzenia czy dany podmiot nie figuruje w
Krajowym Rejestrze Dłużników
2. do Biura Zarządu celem sprawdzenia czy dany
dostawca nie figuruje w wewnętrznym wykazie
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Przygotowanie odpowiednich
zezwoleń i uzgodnienie planu
przewozu

Kierownik Działu
Marketingu

Przygotowanie instrukcji
wysyłkowej

Pracownik
Działu
Marketingu
Pracownik
Działu
Marketingu

Przygotowanie teczki
zleceniowej :

Przekazanie teczki zleceniowej
do Działu Logistyki Kolejowej
Śledzenia zmian w przepisach

Pracownik
Działu
Marketingu
Pracownik Działu
Marketingu

Monitoring oraz aktualizowanie Pracownik Działu
ofert
Marketingu
Zbieranie opinii równoległych
Działów

Kierownik
Działu
Marketingu

Wnioskowanie o uzasadnione
zmiany cen świadczonych

Kierownik Działu
Marketingu
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podmiotów podwyższonego ryzyka współpracy oraz
sprawdzenie czy dany podmiot jest podatnikiem VAT
czynnym i jego rachunek bankowy wskazany
w umowie figuruje na białej liście.
Po weryfikacji i ocenie poddostawcy zawierana jest z
nim odpowiednia umowa.
W przypadku gdy na dany przewóz wymagane są
zezwolenia wynikające z przepisów pracownik Działu
Marketingu w porozumieniu z klientem, przewoźnikiem
oraz jeśli jest to niezbędne – partnerami uczestniczącymi
w procesie przewozu przeprowadza czynności mające
na celu uzyskanie takich zezwoleń lub uzgodnień
umożliwiających jego realizację.
Wystąpienie do poddostawców o instrukcje wypisania
dokumentów przewozowych oraz inne wytyczne.
Po
skompletowaniu
wszelkich
wymaganych
dokumentów
pracownik
Działu
Marketingu
przygotowuje teczkę zleceniową zawierającą :
- zapytanie ofertowe
- kalkulację kosztów
- ofertę poddostawcy
- ofertę spedycyjną
- komplet dokumentów od klienta ( dokumenty firmy,
upoważnienia )
- zlecenie dla wybranego poddostawcy
- instrukcję wysyłkową od poddostawcy
- zlecenie spedycyjne od klienta
- instrukcję wysyłkową opracowaną na bazie umów oraz
instrukcji poddostawców.
Przekazanie teczki zleceniowej oraz przydzielenie
obsługi kontraktu wyznaczonemu przez kierownika
Działu Logistyki Kolejowej pracownikowi.
Bieżące monitorowanie zmian w taryfach oraz
przepisach a także ograniczeń przewozowych i
informowanie o nich wszystkich zainteresowanych
pracowników firmy TSL SILESIA.
Terminowe aktualizowanie i przekazywanie do klienta
ofert spedycyjnych oraz informowanie go o wszelkich
przyczynach mających wpływ na ich ewentualne
zmiany.
Przyjmowanie
informacji
od
pracowników
równoległych działów dotyczących sugestii ze strony
klienta w kwestii cen, oceny obsługi – mających wpływ
m.in. na dobór poddostawcy usług.
W przypadku uzyskania od klienta uzasadnionej sugestii
na temat obniżki cen oferowanych usług negocjowanie
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usług

Nadzorowanie korekt i
nieprawidłowości

Kierownik Działu
Marketingu

Przekazanie informacji
Klientowi o
nieprawidłowościach

Kierownik Działu
Marketingu
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lepszych warunków cenowych z poddostawcami oraz
poszukiwanie rozwiązań mających na celu obniżenie
kosztów własnych
W
przypadku otrzymania od Działu Logistyki
Kolejowej informacji o niezgodności kwot otrzymanych
faktur zakupowych z kwotami ujętymi w kalkulacji
kosztów bądź jakichkolwiek nieprawidłowościach
dotyczących kalkulacji lub oferty pracownik Działu
Marketingu zobowiązany jest do przeanalizowania
kalkulacji i oferty oraz porównania z ofertą
poddostawcy celem wyjaśnienia rozbieżności. W
przypadku gdy błąd tkwi po stronie kalkulującego
niezbędne jest ponowne przeliczenie kosztów i podjęcie
działań celem uniknięcia straty.
W przypadku otrzymania od klienta zlecenia
niezgodnego z ofertą niezwłoczne poinformowanie go o
zaistniałym fakcie celem korekty a w razie konieczności
sporządzenie nowej oferty spedycyjnej

6. UDOKUMENTOWANE INFORMACJE
- Z1_TSL/PK-1
- Z2_TSL/PK-1
- Z3_TSL/PK-1
- Z4_TSL/PK-1
- Z5_TSL/PK-1
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Wzór zapytania ofertowego
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa Firmy
Osoba kontaktowa
Tel/ fax/ e-mail
Kraj nadania
Kraj przeznaczenia
Relacja
Towar
NHM ( kod taryfy celnej )
Opakowanie towaru
Rodzaj wagonów
Masa towaru ( na 1 wagon )
Odprawa celna
Wielkość jednorazowych wysyłek

TAK

Wielkość transportów ogółem
Przewidywany termin wysyłek
Dodatkowe uwagi klienta
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Z2_TSL/PK-1

Wzór oferty spedycyjnej

Bytom, dn……

nr…./……………./..

Nazwa Firmy
Imię i nazwisko
OFERTA TRANSPORTOWO – SPEDYCYJNA

Towar :
NHM :
ЕТСНГ :
Opakowanie :
Rodzaj wagonu :
Masa ładunku :
Relacja :
Stawki :
Oferta uwzględnia :
-

Oferta nie uwzględnia :
Stawki będą obowiązywały po :
- pisemnym potwierdzeniu oferty i zawarciu odpowiedniej umowy;
- przesłaniu pisemnego zlecenia spedycyjnego;
- przekazaniu wszelkich informacji niezbędnych do wypełnienia listów przewozach, oraz dokumentów
wymaganych do zrealizowania wysyłki;
Stawki obowiązują do ………….
Z poważaniem
Imię i nazwisko osoby sporządzającej
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Wzór zlecenia spedycyjnego
ZLECENIE SPEDYCYJNE
Transport
kolejowy/kombinowany
Zleceniodawca:

Eksport 

Import 

Osoba kontaktowa:
Numer oferty :
Warunki dostawy:
Miejsce odprawy celnej:
Pozwolenie wywozu:
Rodzaj odprawy celnej:
Świadectwo pochodzenia:
Kod towaru wg Taryfy Celnej:
Eksporter:

Importer:

Numer kontraktu:
Termin załadunku wg
kontraktu:
Nadawca:
Odbiorca:

Miejsce załadunku, adres:
Miejsce nadania:
Stacja przeznaczenia:
Przejście graniczne:
Kraj pochodzenia:
Kraj wysyłki:
Kraj przeznaczenia:
Wymagane zezwolenia:
Nazwa towaru:
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Tranzyt 

Odprawa celna 

NHM:
Opakowanie towaru:
Właściwości towaru:
Ilość towaru (ton):
Ilość towaru (palety):
Rozmiar palet ;
Zakres wymaganych kontroli
oraz ich miejsce:
Dokumenty towarzyszące
przesyłce:
Płatnik frachtu:
Relacja:
Rodzaj wagonów:
Załadunek na wagon:
Stawka spedycyjna:
Warunki płatności:
Dodatkowe dyspozycje,
informacje, uwagi:

Do niniejszej umowy zlecenia zastosowanie mają przepisy:
- Polskiego Kodeksu Cywilnego
- Przepisy COTIF/SMGS
- Właściwość sądowa w Bytomiu

Miejsce i data wystawienia zlecenia :
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Wzór zlecenia spedycyjnego
Zlecenie spedycyjne nr
Nr oferty _________ z dnia _________
Zlecamy firmie…………. na warunkach określonych w w/w ofercie, ( spedycję, przeładunek,
obsługę celną organizowanie transportu ) w
……………………………………………………………
(wymienić :relacja krajowa, eksport, import))
1.
Zleceniodawca: ………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa firmy lub imię i nazwisko, forma prawna, NIP, REGON, adres siedziby)
Osoba prowadząca:

2.

…………………………………………….…………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko, tel, fax, e-mail)

CHARAKTERYSTYKA ŁADUNKU

3.

Nazwa towaru: ……………………………………………………………………………………………..
Pozycja NHM: ……………………………………………………………………………………………….
Ilość wagonów/kontenerów: ……………………………………………………………………………...
Rodzaj wagonu/kontenera: ………………………………………………………………………………..
Całkowita masa (w tonach), planowana do przewozu do końca 2009 roku : ……………..…………
Termin płatności……………………………………………………………………………………………..

4.

RELACJA PRZEWOZOWA

Stacja nadania: ………………………………………………………………………………………………
Stacja przeznaczenia:………………………………………………………………………………………..
Przejście graniczne: …………………………………………………………………………………………

5.

NADAWCA ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..
(adres, telefon, fax)
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6.

Warunki dostawy wg INCOTERMS 2000………………………………………………

....................................................
………………………….……………………………………..
Miejsce i data wystawienia zlecenia
Zleceniodawcy

Pieczęć i podpis
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DEKLARACJA BEZPIECZEŃSTWA
DLA PARTNERA HANDLOWEGO UPOWAŻNIONEGO PRZEDSIĘBIORCY AEO
_________________________________________
[Nazwa/Firma Przedsiębiorstwa]

__________________________________________
[adres siedziby]

__________________________________________
[telefon, adres e – mail]

__________________________________________
[KRS, NIP, REGON]

Niniejszym oświadczam, że towary wytwarzane, składowane, przesyłane lub przewożone* na żądanie
upoważnionego przedsiębiorcy AEO – PLAEOF330000100009 - TSL SILESIA SP. Z O.O. w celu
dostarczenia są:
 wytwarzane, składowane, przygotowywane i załadowywane* w obiektach i miejscach
załadunku i wysyłki zapewniających bezpieczeństwo;
 są zabezpieczone przed nieuprawnioną ingerencją podczas produkcji, składowania,
przygotowywania, załadunku i transportu*;
 przy produkcji, składowaniu, przygotowywaniu, załadunku i transporcie* tych towarów
zatrudniony jest wiarygodny personel;
 partnerzy handlowi działający na moją rzecz są poinformowani, że oni również muszą
zapewnić bezpieczeństwo łańcucha dostaw, o którym mowa powyżej oraz zapoznali się z
wymaganymi dokumentami , które powinny towarzyszyć towarom w przypadku tranzytu i
odprawy celnej.

______________________________________________
[imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia podpisu]

_______________________
[pieczęć firmowa]

Niniejsza deklaracja została wydana na rzecz TSL Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu [41 – 902],
przy ul. Rycerskiej 9, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000178847, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Katowice
– Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 626-27-21-695, REGON: 278125418, o
kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, wpłaconym w całości.

*niepotrzebne skreślić
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