dr A. Salomon: Zlecenie spedycyjne – LiSPM ćwiczenia III sem. MSTiL

Zaplanować realizację przemieszczenia:
a) 24 ton nawozów sztucznych w workach z Gdyni do Poznania;
b) 100 ton produktów elektronicznych z Sopotu do Leeds w Wielkiej Brytanii.
Jakie informacje będą potrzebne, aby podjąć optymalne decyzje? Jakie czynniki należy
uwzględnić? Jakie czynności, formalności muszą być zrealizowane w celu efektywnego
zrealizowania procesu transportowego i handlowego? Jaka jest rola spedytora w
powyższych zadaniach transportowych (czy w ogóle potrzebny jest spedytor?) Jakie
kwalifikacje musi posiadać spedytor, aby prawidłowo zrealizować te zlecenia?
Na podstawie poniższych danych wystawić zlecenie spedycyjne w eksporcie:
 eksporter (jest jednocześnie dostawcą): Poltrade, Kaliska 17, 80-212 Gdańsk;
 zlecenie dla: PSM C. Hartwig Szczecin;
 kontrakt nr 0055EX10 o wartości 35600 USD;
 importer: B. DE JONG B.V., Hartstraat 22, 3720 Rotterdam, The Netherlands;
 dostawa na warunkach: FOB Szczecin (w lutym 2011);
 płatności: akredytywa (ważna do 15.03.11);
 przewóz morski na trasie: Gdańsk-Rotterdam;
 zamówienie nr 123492;
 agregaty prądotwórcze typ GRS 380A załadowane w 2 skrzynie (Generating sets
type GRS 380A – 2 pcs), ciężar: 2000/1800, objętość: 2m3;
 sposób wysłania dokumentów: 1 z trzech oryginałów konosamentu, kopia
konosamentu oraz faktura pro forma – POCZTĄ STATKOWĄ, 2 z trzech oryginałów
konosamentu, 6 kopii konosamentu oraz pokwitowanie poczty statkowej –
POLTRADE;
 załączniki: Faktura pro forma (3 sztuki);
 miejsce i data wystawienia: Gdańsk, 17.02.14.
Na podstawie poniższych danych wystawić zlecenie spedycyjne w imporcie:
 Eksporter (jest jednocześnie dostawą zagranicznym): Messrs., RISON ELEKTRIK
GmbH, Nordelb Strasse 87, D-2000 Hamburg 15, Germany
 Zlecenie dla: PSM C. Hartwig Warszawa, na podstawie pozwolenia przywozu:
GER/1234/14
 Importer (jest jednocześnie odbiorcą): UNIVEX IMPORT-EXPORT LTD, Bydgoska
6, 65-850 Łódź
 Dostawa na warunkach: Franco granica GER/RP (I kwartał 2014)
 Płatność: inkaso
 Wartość kontraktu: 3850 USD
 Przewóz lotniczy na trasie: Hamburg-Łódź
 Zamówienie nr DEU/1234/14
 Towar: 10 sztuk – przetwornik oporowy (towar zaopatrzeniowy), (Resistance
Transducer – 10 pcs), ciężar i objętość: nieznane.
 Oznakowanie dodatkowe: C. Hartwig Gdynia SA
 Taryfowa nazwa towaru: inne urządzenia elektryczne (poz. tar. 8519/2, 30%
stawka celna).

