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Kurs:    Elementy sprzedaży (towarów) 

5 Realizacja zamówień klientów 

5.1 Oferta handlowa 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność handlową dokonują zakupu towarów 
u różnych producentów, gromadzą je w celu dostosowania asortymentu do potrzeb 
nabywców, a następnie oferują je klientom. Najważniejszą funkcją handlu detalicznego 
jest sprzedaż towarów. Sprzedaż pozwala przedsiębiorstwu na uzyskanie zysku, 
a jednocześnie umożliwia konsumentom zaspokajanie potrzeb. Aby sprzedaż mogła 
zostać zrealizowana, przedsiębiorstwa handlowe muszą oferować konsumentom 
towary.  

5.1.1 Tworzenie oferty sklepu 

Tworzenie oferty sklepu wiąże się z dokonywaniem zakupów i gospodarką 
zapasami. Aby utworzyć odpowiednią dla klientów propozycję handlową, 
przedsiębiorcy muszą dokonać odpowiedniego wyboru dostawcy.  

Przy wyborze dostawcy przedsiębiorcy kierują się głównie jakością i wartością 
użytkową oferowanych przez nich towarów.  

Jeżeli kilku dostawców będzie proponowało produkty o takiej samej jakości, 
brane są pod uwagę inne czynniki, takie jak: 

 termin i sposób płatności za otrzymane towary; 

 miejsce przekazania towarów; 

 częstotliwość dostaw; 

 doświadczenia z dostawcami; 

 sposób składania zamówienia; 

 okres realizacji zamówienia; 

 sposób załatwiania reklamacji. 

Decydując się na wybór dostawcy, nie bierzemy pod uwagę jedynie ceny 
oferowanych towarów, chyba że jest ona na tyle korzystna, iż pozostałe czynniki nie 
mają większego znaczenia, a przedsiębiorcy nie zależy na szybkiej dostawie.  

Aby oferta sklepu cały czas była aktualna, należy zadbać o odpowiedni poziom 
zapasów w sklepie. Ilość składowanych w magazynie produktów pozwala na ustalenie 
wielkości zakupów, jakich należy dokonać. 

Odpowiedni poziom zapasów pozwala na utrzymanie ciągłości sprzedaży przy 
jednoczesnym zapewnieniu konsumentom możliwości dokonywania wyboru.  

W celu określenia ilości towaru, jaką należy zakupić, można posłużyć się 
poniższym wzorem: 

Zp + Za = S + Zk 
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gdzie: 

 Zp – zapas początkowy (zapas znajdujący się w sklepie w chwili zakupu); 

 Za – zakup; 

 S – sprzedaż; 

 Zk  – zapas końcowy (zapas, jaki powinien zostać w sklepie przed następną 
dostawą). 

Przykład: 

Zapas margaryny do pieczenia w sklepie spożywczym w dniu 1 września wynosi 
5 szt. W ciągu tygodnia sprzedaje się 40 szt. margaryny. Ile margaryn należy zakupić, 
jeżeli zapas na koniec tygodnia powinien wynosić 10 szt.  

Przekształcamy wzór: 

Za = (S + Zk) – Zp 

Za = (40 + 10) – 5 

Za = 45 

Odpowiedź: Należy zamówić 45 szt. margaryny. 

Częste i terminowe dostawy towarów zwalniają przedsiębiorstwo 
z utrzymywania dużej ilości zapasów.  

5.1.2 Oferta 

Oferta określa zakres działalności przedsiębiorstwa, czyli jest ogólną prezentacją 
asortymentu firmy. Oferta handlowa jest natomiast zademonstrowaniem szczegółowego 
wyboru towarów, który przedsiębiorstwo ma w danym momencie na sprzedaż. Oferta 
sprzedaży jest jedną z form oferty handlowej. Jest to towar wystawiony na widok 
publiczny, oznaczony ceną.  

Oferta przedsiębiorstwa handlowego może być podawana do wiadomości 
klientów poprzez  ulotki reklamowe, prezentację na stronie internetowej itp.  

Oferta handlowa – propozycja sprzedaży towarów lub usług, która wyrażona jest 
w różnej formie i jest zachętą do dokonania zakupu. Określa ona istotne warunki 
przyszłej umowy sprzedaży. 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o ofertach handlowych to zapoznaj się ze stroną 
http://consider.pl/co-powinna-zawierac-oferta-handlowa/. 

Przedsiębiorstwa handlowe tworzą oferty, zachęcając do dokonania zakupu 
poprzez wskazanie nabywcy korzyści, jakie osiągnie po jego dokonaniu. Mogą być nimi: 
atrakcyjne ceny, odpowiednie warunki płatności, termin i sposób dostawy, a także 
wartość użytkowa towaru.  

http://consider.pl/co-powinna-zawierac-oferta-handlowa/
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Tworząc ofertę handlową, należy określić sobie cel, jaki ma ona osiągnąć. Jednym 
z najważniejszych jest oczywiście sprzedaż.  

Innymi celami są: 

 zadowolenie klienta; 

 poinformowanie klientów o istnieniu przedsiębiorstwa; 

 dostosowanie asortymentu do potrzeb klientów. 

Przed utworzeniem skutecznej oferty handlowej przedsiębiorstwa powinny 
zapoznać się z oczekiwaniami klientów. Należy określić ich preferencje, potrzeby oraz 
pozycję na rynku.  

Tworząc ofertę, należy używać odpowiedniego języka. Jest to oczywiście 
uwarunkowane typem klienta, do którego kierowana jest oferta. Jeżeli sklep sprzedaje 
odzież dla młodzieży, przy tworzeniu oferty może stosować język używany przez nią. 
Komunikacja musi być utrzymana w określonym stylu, przy jednoczesnej rzeczowości 
przekazu.  

Podczas tworzenie oferty należy zwrócić szczególną uwagę na jej wygląd. Musi 
być ona estetyczna, przyciągać uwagę. Powinna być zwięzła, zawierać najistotniejsze 
informacje.  

Oferta handlowa powinna zawierać następujące elementy: 

 nazwę i adres firmy oferenta (ewentualnie logo) i adresata; 

 miejsce i datę wystawienia; 

 datę ważności; 

 charakterystykę oferowanych produktów i usług; 

 cenę za jednostkę; 

 warunki płatności; 

 termin dostawy; 

 gwarancję jakości;  

 inne zobowiązania i warunki. 

Ofertę sprzedaży tworzą towary wystawione w widocznym miejscu (na półce 
sklepowej), które przygotowane są do sprzedaży. Towar, który jest wyeksponowany, ale 
opatrzony informacją, że stanowi dekorację nie należy do oferty handlowej. 

Towary przeznaczone do sprzedaży na sztuki, w kompletach (zestawach) lub 
jednostkach zawierających określoną ilość, masę albo objętość (w opakowaniu 
jednostkowym fabrycznym) powinny być zaopatrzone w załączoną  do nich w trwały 
sposób informację w języku polskim umożliwiającą konsumentowi prawidłowe i pełne 
korzystanie z towaru1. 

                                                                 
1 Zielińska H., Sprzedaż towarów, Wydawnictwo Rea, Warszawa 2008, s. 40 
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Sprzedawca jest zobowiązany podać do wiadomości kupującego cenę 
oferowanego towaru konsumpcyjnego oraz jego cenę jednostkową (cenę za jednostkę 
miary), chyba że wyrażają się one tą samą kwotą. Przy sprzedaży produktu oferowanego 
luzem jest wymagane podanie jedynie ceny jednostkowej. Taki sam sposób 
informowania o cenach powinien być stosowany w reklamie2. 

Towar niepełnowartościowy, poza podstawowymi oznaczeniami, powinien być 
zaopatrzony w dodatkową informację, w której wymienia się cechy decydujące 
o obniżeniu jego jakości (wartości użytkowej), będące jednocześnie podstawą 
zmniejszenia ceny. Ponadto, obok ceny obniżonej, na towarze niepełnowartościowym 
powinna być uwidoczniona wyraźnie przekreślona znakiem „x” cena towaru 
pełnowartościowego3. 

Sklepy tradycyjne przedstawiają swoją ofertę na różne sposoby. Uzależnione jest 
to głównie od asortymentu sprzedawanych towarów. Sklepy spożywcze sprzedające 
głównie artykuły żywnościowe oraz uzupełniające je towary nieżywnościowe, sklepy 
specjalne (jubiler, piekarnia) prezentują ofertę handlową na meblach sklepowych. 
Rzadko decydują się one na przedstawianie swoich artykułów na ulotkach reklamowych 
albo poprzez kierowanie do klientów oferty handlowej. 

Sklepy samoobsługowe, takie jak hipermarkety, czy sklepy sieciowe, 
przedstawiają swoją ofertę poprzez eksponowanie towarów na meblach sklepowych, 
z którymi klient ma bezpośredni kontakt. Przekazują oni również informacje o swoim 
asortymencie, skierowane do indywidualnych klientów, w postaci ulotek, które są 
dostarczane do skrzynek pocztowych. Większość hipermarketów posiada również 
własną stronę internetową, na której również prezentują ofertę handlową.  

Sklepy preselekcyjne (obuwniczy, odzieżowy) prezentują swoją ofertę na 
meblach sklepowych. Są to sklepy, które wykorzystują okno wystawowe do prezentacji 
swojego asortymentu.  

Przedstawianie oferty w sklepie preselekcyjnym 

Rysunek 5.1 Oferta 

Źródło: http://pl.fotolia.com/ 

                                                                 
2 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie 
Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176), Art. 2. pkt. 1. 
3 Zielińska H., Sprzedaż towarów, Wydawnictwo Rea, Warszawa 2008, s. 41 
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Klient po zapoznaniu się z ofertą sklepu dokonuje zakupu. Zawierana jest w ten 
sposób umowa sprzedaży. Świadczy to o fakcie, że  prezentacja oferty sklepu jest 
skuteczna. 

5.2 Umowa sprzedaży 

Szczegółowe warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży z udziałem 
konsumentów regulowane są ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach 
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 nr 141 poz. 
1176). 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021411176 

Sprzedaż reguluje również Kodeks Cywilny. Dotyczy jednak tylko sprzedaży 
między przedsiębiorcami (przedsiębiorca – przedsiębiorca) lub konsumentami 
(konsument – konsument). Nie ma zastosowania w przypadku transakcji, jakie 
odbywają się w sklepie. 

Stronami w sprzedaży konsumenckiej są: sprzedawca i nabywca, czyli 
konsument. Sprzedawcą jest przedsiębiorca, czyli osoba, która zawodowo prowadzi 
sprzedaż towarów. Konsumentem jest osoba fizyczna, która nabywa produkt w celach 
nie związanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Podczas sprzedaży towarów zawierana jest umowa sprzedaży. Nie jest ona 
jedynie dokumentem sporządzonym na piśmie. Sprzedaż jest umową, w której 
sprzedawca przenosi na kupującego prawo własności rzeczy i tę rzecz mu wydaje, 
a kupujący odbiera towar i za niego płaci .  

Sprzedaż konsumencka dotyczy rzeczy ruchomych. Przepisami ustawy nie jest 
więc objęta sprzedaż gruntów, budynków, czy mieszkań.  

Sprzedaż, o której mowa w Ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. nie reguluje 
sprzedaży: 

 energii elektrycznej, gazu i wody (chyba że sprzedawane są w ograniczonej ilości); 

 egzekucyjnej oraz sprzedaży dokonywanej w postępowaniu upadłościowym lub 
innym postępowaniu sądowym. 

W powyższych przypadkach stosowane są przepisy Kodeksu cywilnego 
dotyczące umowy sprzedaży (Art. 155-176). 

Sprzedaż może być dokonywana: w lokalu sklepowym, poza lokalem sklepowym, 
za pomocą środków porozumiewania się na odległość.  

Sprzedawca jest zobowiązany zapewnić w miejscu sprzedaży odpowiednie 
warunki techniczno-organizacyjne umożliwiające dokonanie wyboru towaru 
konsumpcyjnego i sprawdzenie jego jakości, kompletności oraz funkcjonowania 
głównych mechanizmów i podstawowych podzespołów4. 

                                                                 
4 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie 
Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176), Art. 3. pkt. 3. 
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Umowa sporządzana jest na piśmie w przypadku sprzedaży: 

 na raty; 

 na przedpłatę; 

 na zamówienie; 

 według wzoru; 

 na próbę; 

 za cenę powyżej dwóch tysięcy złotych. 

W pozostałych przypadkach, na żądanie kupującego, sprzedawca wydaje 
pisemne potwierdzenie zawarcia umowy zawierające: oznaczenie sprzedawcy z jego 
adresem, datę sprzedaży oraz określenie towaru konsumpcyjnego, jego ilość i cenę5. 

Umowa sprzedaży na piśmie powinna być sporządzana w kilku przypadkach 

Rysunek 5.2 Umowa sprzedaży  

Źródło: http://pl.fotolia.com/ 

Przy sprzedaży w sklepach tradycyjnych sprzedawca realizuje ofertę sklepu 
poprzez bezpośrednią obsługę klienta. Nabywca zapoznaje się z ofertą sklepu poprzez 
bezpośredni kontakt z towarem. Sprzedawca może wyjaśnić wątpliwości dotyczące 
oferowanego produktu. 

Sprzedaż na raty realizowana jest w przypadku, gdy klient nie ma odpowiednich 
środków, aby dokonać płatności gotówkowej za zakupiony towar. Sprzedawca 
informuje nabywcę o wszelkich warunkach sprzedaży, dokumentach, jakie musi 
dostarczyć, aby sprzedaż mogła zostać dokonana oraz o sposobie spłaty kredytu. 

Sprzedaż na przedpłatę realizowana jest głównie wtedy, gdy przedsiębiorstwo 
handlowe oferuje drogie towary, często na zamówienie. Aby zabezpieczyć się przed 
ewentualnym wycofaniem się klienta z transakcji kupna, musi on dokonać wpłaty części 
należności.  

                                                                 
5 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie 
Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176), Art. 2. pkt. 3. 
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Sprzedaż na zamówienie dotyczy towarów, któreych elementy składowe lub 
określone cechy wybiera klient, np. kolor, rodzaj materiału, fason, motyw itp. 
Sprzedawca rzadko posiada w magazynie produkt spełniający oczekiwania klienta. 
Realizuje zamówienie indywidualnie dla określonego klienta.  

Sprzedaż przez Internet jest obecnie bardzo powszechna. Umożliwia ona 
klientowi zakup towarów bez wychodzenia z domu. Sprzedawcy bardzo często decydują 
się na taką formę, ponieważ umożliwia ona prezentacje oferty sklepu bez ograniczeń 
spowodowanych brakiem miejsca. Nie jest ona również tak kosztowna jak w sklepie 
tradycyjnym. Forma ta jest często stosowana równolegle z formami stacjonarnymi.  

Sprzedaż telefoniczna jest obecnie rzadziej stosowana. Dotyczy usług, np. 
telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych, bankowych.  

Sprzedaż z katalogów dotyczy głównie książek oraz odzieży. 

5.3 Obowiązki sprzedawcy przy realizacji umowy sprzedaży 

Obowiązkiem sprzedawcy, podczas zawierania umowy sprzedaży, jest udzielanie 
kupującemu jasnych, zrozumiałych i rzetelnych informacji w języku polskim. Mają one 
umożliwić konsumentowi prawidłowe i pełne wykorzystanie zakupionego towaru. 

Na towarze lub jednostkowym opakowaniu produktu powinny być widoczne 
oznaczenia podstawowe: 

 nazwa towaru; 

 informacja o energochłonności; 

 znak bezpieczeństwa; 

 informacja o dopuszczeniu do obrotu w Polsce (homologacja); 

 cena detaliczna; 

 nazwa producenta oraz inne dane określone w odrębnych przepisach6. 

Informacje te powinny znajdować się na towarze lub być do niego 
przytwierdzone w inny, trwały sposób. W pozostałych przypadkach sprzedawca 
powinien umieścić te dane w miejscu sprzedaży towaru. Wywieszka z informacją może  
zawierać jedynie: nazwę towaru, główne cechy użytkowe, kraj pochodzenia oraz nazwę 
producenta lub importera. 

Na życzenie klienta sprzedawca musi wyjaśnić kupującemu szczegółowe 
postanowienia umowy. 

Sprzedawca powinien wydać kupującemu towar oraz jego wszystkie elementy 
składowe, instrukcję obsługi i konserwacji oraz inne, ewentualne dokumenty. Klient nie 
ma obowiązku dokładnego sprawdzania towaru podczas dokonywania transakcji 
zakupu. Wychodzi z założenie, że produkt jest pełnowartościowy i nie posiada ukrytych 
wad. Dotyczy to zwłaszcza towarów zapakowanych fabrycznie, szczególnie przy 
sprzedaży telefonicznej, przez Internet, czy z katalogu. 

                                                                 
6 Zielińska H., Sprzedaż towarów, Wydawnictwo Rea, Warszawa 2008, s. 41 
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Towar, który jest sprzedawany w opakowaniu fabrycznym, jednostkowym nie 
powinien być otwierany. Nie jest konieczne sprawdzanie jego cech użytkowych. 
Opakowanie nie powinno być w związku z tym naruszone.  

Towar w opakowaniu zamkniętym nie wymaga sprawdzenia cech użytkowych 

Rysunek 5.3 Obowiązki sprzedawcy 

 Źródło: http://pl.fotolia.com/ 

Jeżeli towar, który zakupił klient będzie niekompletny lub nie będzie działał 
prawidłowo, a nie zostało to stwierdzone podczas zakupu towarów, wówczas 
sprzedawca i tak odpowiada za niezgodność produktu z umową. 

W sprzedaży samoobsługowej klient powinien mieć dostęp do nieodpłatnych 
materiałów pakowych, takich jak torby papierowe lub wszechstronnie stosowane 
reklamówki jednorazowe. Nie dotyczy to jednak dużych toreb do przenoszenia 
zakupów. 

Obowiązkiem sprzedawcy jest wydanie towaru, który wybrał klient, w wybranej 
przez niego ilości. Musi także spełniać kryterium odpowiedniej jakości, nie można 
sprzedać za tę samą cenę towaru gorszego. Należy przestrzegać ustaleń zawartych 
w umowie sprzedaży. Sprzedawca nie może w związku z tym wydać klientowi towaru 
o podobnych cechach użytkowych, podobnym wyglądzie, czy takich samych cechach, 
a innym kolorze. Klient ma wówczas prawo do odstąpienia od umowy, czyli może 
dokonać zwrotu towaru, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji. 

Sprzedawca ma obowiązek wydać klientowi towar, który jest ofertą sklepu. Jeżeli 
towar w danym momencie stanowi ekspozycję (jest to oznaczone), sprzedawca nie ma 
obowiązku sprzedaży tego produktu. W praktyce jednak sprzedawcy pozwalają na 
zakup takiego asortymentu, ponieważ rzecz, która jest częścią ekspozycji, ze względu na 
narażenie jej na różnego rodzaju uszkodzenia, może być trudno zbywalna.  

 

http://pl.fotolia.com/
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Sprzedawca może odmówić klientowi sprzedaży towaru, jeżeli jest on 
wydzieloną częścią określonego towaru. 

Sprzedawca odpowiada wobec kupującego w przypadku, gdy towar w chwili 
wydania jest niezgodny z umową. Jeżeli nastąpiło to przed upływem sześciu miesięcy od 
dokonania zakupu, wówczas domniemywa się, że towar ten był niezgodny z umową 
w chwili zakupu.  

W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru konsumpcyjnego 
domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez 
sprzedawcę opisowi lub ma cechy okazanej kupującemu próbki albo wzoru, a także, gdy 
nadaje się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy, chyba że 
sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru7. 

Przy sprzedaży wysyłkowej, na zamówienie lub według wzoru obowiązkiem 
sprzedawcy jest dostarczenie towaru, który jest zgodny z wymaganiami klienta, to 
znaczy ze wzorem ustalonym podczas zawierania umowy sprzedaży. 

5.4 Realizacja zamówień 

Zamówienia realizowane są w różny sposób. Uzależnione jest to głównie od 
formy prowadzonej działalności. Realizacja zamówienia jest jednym z etapów całego 
procesu obejmującego sprzedaż, na który składają się: przygotowanie oferty, 
przygotowanie zamówienia, potwierdzenie zamówienia, płatność, realizacja transakcji, 
wystawienie dokumentów potwierdzających sprzedaż.  

Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie, kiedy klient zdecyduje się na 
zakup towaru. W zależności od formy sprzedaży nabywca na różne sposoby może 
składać zamówienia i je realizować. 

Jeżeli sprzedaż realizowana jest w lokalu handlowym, wówczas realizacja 
zamówienia dokonywana jest na miejscu. Sprzedawca prezentuje ofertę sklepu, a klient 
decyduje się na zakup. Sprzedawca realizuje zamówienie poprzez odważenie, podanie 
i zapakowanie towarów, które chce zakupić nabywca. Taka forma dotyczy sklepów 
tradycyjnych (np. sklep spożywczy), czy sklepów preselekcyjnych (np. sklep odzieżowy). 
W sklepach, które sprzedają towary duże gabarytowo lub wymagające podłączenia (np. 
sklep ze sprzętem RTV i AGD) etapem realizacji zamówienia jest dostarczenie towaru do 
domu oraz jego instalacja i uruchomienie. 

W sklepach samoobsługowych klient sam dokonuje realizacji zamówienia 
poprzez włożenie towaru do koszyka. Właściwie nie zamawia on towarów. 
W placówkach handlowych, które sprzedają duże towary (np. w sklepach budowlanych) 
etapem realizacji zamówienia jest również dostarczenie towaru do domu klienta. 

Z realizacją zamówienia mamy do czynienia przy sprzedaży przez Internet, 
z katalogu, czy według wzoru. 

W formach tych ważnym elementem jest sposób przyjmowania zamówienia. 
W zależności od zastosowanej formy odbywa się to w inny sposób.  

                                                                 
7 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie 
Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176), Art. 4. pkt. 2. 
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Przy sprzedaży przez Internet klient składa zamówienie poprzez wypełnienie 
formularza online. Pierwszym etapem jest dodawanie towarów do koszyka. Nabywca 
przegląda ofertę sklepu i, jeśli zdecyduje się na zakup oferowanego towaru, klika 
przycisk „dodaj do koszyka”. Samo dodanie do koszyka nie wiąże się jeszcze z zakupem.  

Po wybraniu towarów klient przechodzi do wypełniania pozostałych elementów 
formularza zamówienia: 

 podanie danych osobowych i adresu, pod który towar ma zostać dostarczony; 

 wybór sposobu dostawy (Poczta Polska, Kurier); 

 wybór sposobu zapłaty (gotówka przy odbiorze, przelew). 

Po wypełnieniu formularza klient akceptacje go, co jest jednoznaczne 
z dokonaniem zakupu, a tym samym oznacza zawarcie umowy sprzedaży.  

Obecnie sklepy internetowe cieszą się bardzo dużą popularnością. Sprzedaje się 
w nich nie tylko artykuły nieżywnościowe, ale również żywność, która dostarczana jest 
do domu. 

Przy sprzedaży z katalogu klient wypełnia zwykle formularz w postaci 
papierowej, a następnie przesyła go do sklepu realizującego jego zamówienie. Wysłanie 
dokumentu nie wiąże się z żadnymi kosztami, ponieważ firmy świadczące tego rodzaju 
usługi opłacają przesyłkę.  

Sprzedaż według wzoru realizowana jest przy sprzedaży np. mebli. Sprzedawca 
rozmawia z klientem i ustala z nim cechy towaru, np. wymiar, kolor, fason, materiał itp. 
W czasie rozmowy sprzedawca wypełnia odpowiedni formularz. Określa się w nim 
również czas realizacji zamówienia. Po uzgodnieniu istotnych elementów 
i zaakceptowaniu ich przez klienta zamówienie jest przyjmowane do realizacji.  

Realizacja zamówienia polega na przygotowaniu towarów do wysyłki lub 
bezpośredniego dostarczenia do domu klienta. W przypadku sprzedaży przez Internet 
firmy pobierają towar z magazynu i pakują go. Często jednak sprzedawcy nie posiadają 
w swoich magazynach zamawianego produktu. Wiąże się to bowiem z koniecznością 
magazynowania, a co za tym idzie dodatkowymi kosztami. Dlatego sprowadzany jest on 
z hurtowni lub od producenta dopiero po otrzymaniu zamówienia od klienta. 
Zapakowany i oznaczony towar jest następnie wysyłany do nabywcy. 

W taki sam sposób realizowane są zamówienia przy sprzedaży z katalogu. Przy 
sprzedaży na zamówienie czas dostawy jest dość długi, wiąże się to z koniecznością 
wytworzenie odpowiednich elementów zamówionego towaru. Klient może odebrać 
towar z magazynu dostawcy lub jest on transportowany bezpośrednio do jego domu. 

Jeśli chcesz rozszerzyć wiedzę o realizacji zamówienia, zapoznaj się ze 
stroną: 

 http://prawa-konsumenta.wieszjak.pl/prawa-konsumenta/89600,Umowa-
sprzedazy-co-to-jest.html. 

Aby podsumować ten moduł, zapoznaj się z prezentacją pt. 
„Podsumowanie”. 

 

http://prawa-konsumenta.wieszjak.pl/prawa-konsumenta/89600,Umowa-sprzedazy-co-to-jest.html
http://prawa-konsumenta.wieszjak.pl/prawa-konsumenta/89600,Umowa-sprzedazy-co-to-jest.html
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5.5 Literatura 

5.5.1 Literatura obowiązkowa 

 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży 
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 nr 141 poz. 1176); 

 Zielińska H., Sprzedaż towarów, Wydawnictwo Rea, Warszawa 2008. 

5.5.2 Literatura obowiązująca 

 Komosa A., Organizacja sprzedaży, część 1, Wydawnictwo EKONOMIK, Warszawa 
2009; 

 Komosa A., Organizacja sprzedaży, część 2, Wydawnictwo EKONOMIK, Warszawa 
2009; 

 Komosa A. ,Organizacja sprzedaży, część 3, Wydawnictwo EKONOMIK, Warszawa 
2009; 

 Strzyżewska E., Organizacja i technika sprzedaży, część 1, Wydawnictwo eMPi2, 
Poznań 2013; 

 Strzyżewska E., Organizacja i technika sprzedaży, część 2, Wydawnictwo eMPi2, 
Poznań 2013; 

 Zielińska H., Organizacja sprzedaży, Wydawnictwo Rea, Warszawa 2009. 

5.5.3 Netografia 

 http://consider.pl/co-powinna-zawierac-oferta-handlowa/; 

 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021411176; 

 http://pliki.koweziu.edu.pl/programy/programy/sprzedawca_522[01].pdf; 

 http://prawa-konsumenta.wieszjak.pl/prawa-konsumenta/89600,Umowa-
sprzedazy-co-to-jest.html. 

5.6 Spis rysunków 

Rysunek 5.1 Oferta .......................................................................................................................................... 5 

Rysunek 5.2 Umowa sprzedaży ................................................................................................................. 7 

Rysunek 5.3 Obowiązki sprzedawcy ........................................................................................................ 9 

5.7 Spis treści 

5 Realizacja zamówień klientów ......................................................................................................... 2 

5.1 Oferta handlowa................................................................................................................................................ 2 
5.1.1 Tworzenie oferty sklepu ................................................................................................................................................ 2 
5.1.2 Oferta ...................................................................................................................................................................................... 3 

http://consider.pl/co-powinna-zawierac-oferta-handlowa/
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021411176
http://pliki.koweziu.edu.pl/programy/programy/sprzedawca_522%5b01%5d.pdf
http://prawa-konsumenta.wieszjak.pl/prawa-konsumenta/89600,Umowa-sprzedazy-co-to-jest.html
http://prawa-konsumenta.wieszjak.pl/prawa-konsumenta/89600,Umowa-sprzedazy-co-to-jest.html


 

 
 

 
13 

Kurs:    Elementy sprzedaży (towarów) 

5.2 Umowa sprzedaży ............................................................................................................................................ 6 
5.3 Obowiązki sprzedawcy przy realizacji umowy sprzedaży .............................................................. 8 
5.4 Realizacja zamówień .................................................................................................................................... 10 
5.5 Literatura .......................................................................................................................................................... 12 

5.5.1 Literatura obowiązkowa ............................................................................................................................................. 12 
5.5.2 Netografia .......................................................................................................................................................................... 12 

5.6 Spis rysunków ................................................................................................................................................. 12 


