1. Dane Klienta
Nazwa Firmy:
Adres Firmy
Branża
NIP Firmy
Osoba kontaktowa
Telefon / Fax
Email
Preferowana waluta oferty
Składowanie towarów spaletyzowanych
Zakres zainteresowania ofertą
(w kolumnie D proszę zaznaczyć właściwą
odpowiedź)

Składowanie towarów niespaletyzowanych
Skład celny
Transport drogowy
Transport morski

2. Opis towaru
Nazwa towaru
Typ towaru
Czy towar jest silnie zapachowy
Rozmiar palet na jakich jest składowany towar
% udział towaru na paletach (1,2mx0,8m)
% udział towaru na paletach (inne)
Wysokość towaru na palecie

cm/ m

Średni ciężar palety
Rodzaj jednostki składowanej luzem

kg/ t
karton/ bela/ bigbag/
inne, jakie?

Wymiary jednostki składowanej luzem

szer./wys./dług.

Liczba asortymentów (indeksów) ogółem
Średnia wartość towaru składowanego

PLN / EUR

Planowany okres współpracy

miesięcy/ dni

3. Obrót Magazynowy - przyjęcie towaru
Średnia liczba dostaw na tydzień
Średnia wielkość 1 dostawy

ilość dostaw
ilość palet/ innych jedn.
ładunkowych

Liczba asortymentów w dostawie
Czy palety są jednorodne asortymentowo?
Stosowany system znakowania kreskowego

4. Składowanie
Liczba oczekiwanej powierzchni/ miejsc paletowych

mkw./ szt.

Czy można piętrować palety?
Do ilu warstw możliwe jest piętrowanie palet?
Optymalna temperatura w magazynie

ºC

Optymalna wilgotność w magazynie

%

5. Obrót Magazynowy - wydanie towaru
Średnia ilość wydań na tydzień
Średnia wielkość 1 wydania
Ilość asortymentów w 1 wydaniu
Czy wymagana będzie kompletatcja (tworzenie palet
miksowanych)?

ilość wysyłek
ilość palet/ innych jedn.
ładunkowych

Waga najcięższej jednostki podlegającej kompletacji

kg

Jaki % stanowi wysyłka palet miksowanych

%

6. Skład celny
Produkt 1
Kody taryfowe towarów (według nomenklatury)

Produkt 2
Produkt 3

Czy firma ma pozwolenie na procedurę składu celnego
w innym kraju UE?
Czy firma jest zarejestrowana w jakimś kraju UE jako
płatnik podatku VAT?
Czy firma ma nr EORI?
Kto będzie importerem
Czy firma potrzebuje usługi doradczej w zakresie
wniosku o pozwolenie na procedurę składu celnego

7. Transport drogowy
Miejsce załadunku

kody pocztowe

Miejsce rozładunku

kody pocztowe

Czy konieczna jest awizacja godzinowa
Typ towaru
Warunki dostawy w oparciu o Incoterms 2010
Częstotliwość wysyłek

jednorazowa/ 1xtydz./
1xm-c, inna, jaka?

Średnia waga przesyłki netto

kg/ t

Średnia waga przesyłki brutto
Typ opakowania

kg/ t
paleta/ karton/ bela/
bigbag/ inne, jakie?

Wymiar opakowania

szer./wys./dług.

Możliwość piętrowania
Typ załadunku

8. Transport morski
Miejsce załadunku

kody pocztowe

Miejsce rozładunku

kody pocztowe

Typ towaru
Nazwa towaru
Kod taryfowy towaru (według nomenklatury)
Warunki dostawy w oparciu o Incoterms 2010
Ilość kontenerów
Typ kontenera
Częstotliwość wysyłek

20'/ 40'
jednorazowa/ 1x m-c,
inna, jaka?

Waga przesyłki netto

kg/ t

Waga przesyłki brutto

kg/ t

