
Przygotowanie zamówienia towaru 

Zamówienie stanowi swego rodzaju formę korespondencji handlowej. Tworzy 
się je po uzgodnieniu warunków zakupu lub usługi, zazwyczaj po otrzymaniu oferty 
cenowej. Składając zamówienie, odbiorca zobowiązuje się do zakupienia danych 
produktów bądź usług po określonej cenie i na warunkach dostawy, dotrzymania 
terminu realizacji, określonej formy płatności oraz zachowania innych istotnych 
warunków oferty. 

Zamówienie jest pismem wiążącym obie strony: dostawcę i odbiorcę. Można 
je składać poprzez gotowe formularze, jakimi posługuje się dostawca, lub stworzyć 
samemu takie pismo.  
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Informacje, które muszą być umieszczone na zamówieniu: 

 data złożenia zamówienia; 

 dane przedsiębiorstwa zamawiającego towar (adres, NIP, numer telefonu); 

 adres pod jaki ma być dostarczony zamawiany towar; 

 dane osoby zamawiającej; 

 wskazanie formy płatności (np. gotówka, przelew); 

 wskazanie dowodu zakupu (np. rachunek, faktura); 

 nazwy zamawianych towarów wraz z ewentualnym opisem; 

 wskazanie jednostki sprzedaży (np. sztuka, kilogram, litr); 

 cena jednostkowa sprzedaży oraz cena brutto sprzedaży; 

 dodatkowe informacje dotyczące dostawy (np. wskazanie preferowanego terminu 
dostawy, opis ewentualnych dodatkowych wymagań). 

Ponadto zamówienie powinno być opatrzone firmową pieczątką i podpisem 
osoby uprawnionej.  

 

 

ZAMAWIANIE TOWARÓW 

Osoby odpowiedzialne za właściwe zaopatrzenie sklepu przygotowują zamówienia na podstawie:  

• obserwacji sprzedaży w przeszłych okresach,  

• obserwacji sprzedaży bieżącej dotyczącej popytu,  

• stanu zapasów bieżących i przedsezonowych,  

• badań popytu konsumpcyjnego,  

• aktualnych trendów w modzie,  

• reklam telewizyjnych, radiowych, prasowych. 

 

 Rodzaje zamówień:  

• wewnętrzne– przyjęte w przedsiębiorstwach, które mają własną sieć sklepów i własne magazyny; 

kierownicy sklepów składają zamówienie na towary w magazynie należącym do tego samego 

przedsiębiorstwa;  

• zewnętrzne– kierowane bezpośrednio do dostawcy zewnętrznego; jest to zamówienie w formie 

bardzo rozwiniętej, oprócz prośby o dostawę towaru zamawiający wpisuje dane dotyczące towaru, 
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określa również sposób dostawy, czyli środek transportu i trasę, oraz sposób uregulowania 

należności;  

• zamówienie w formie uproszczonej – kierowane jest bezpośrednio do zakładu wytwórczego, np. 

piekarni; w formularzu takiego zamówienia wydrukowane są nazwy wszystkich artykułów 

wytwarzanych przez przedsiębiorstwo produkcyjne; zadaniem osoby zamawiającej jest wpisanie 

żądanej ilości towarów oraz godziny dostawy;  

• zakupy katalogowe– zamówienie składane na podstawie katalogów, do których dołączone są 

odpowiednie formularze; aby zamówić towar, należy wypełnić formularz i przesłać do producenta, 

wystawcy katalogu; 

• akwizycja (akwizycyjna forma zamawiania towarów) – stanowi aktualną ofertę dostawcy i jest 

podstawą do składania zamówień.  

 

Zamówienia można składać  w różnych formach:  

• ustnie,  

• telefonicznie – korzystając z telefonów stacjonarnych i komórkowych,  

• telefaksem,  

• pisemnie – za pośrednictwem poczty,  

• przez Internet, Internet,  

• pocztą elektroniczną – e-mail; jest to szybki i bardzo wygodny sposób zamawiania towarów; 

właściciele sklepów, hurtownie i producenci przekazują sobie adresy poczty elektronicznej; właściciel 

sklepu może szybko zamówić towary, jeżeli np. wzrasta na nie popyt;  

• za pomocą komunikatorów w internetowych, np. Skype’a czy Gadu-Gadu; mając do dyspozycji 

Internet, właściciele sklepów i hurtownie często kontaktują się w ten sposób;  

• strony www producentów i hurtowni zawierają oferty towarów i udostępniają kontakty 

telefoniczne, e-mail; osoby zainteresowane ofertą towarową producenta czy hurtowni mogą 

bezpośrednio z ich strony internetowej wysłać informację z zapytaniem, podając swój e-mail czy 

numer telefonu, aby uzyskać odpowiedź; na stronach internetowych producenci podają adresy 

kontaktowe, np. e-mail działu sprzedaży, działu handlowego. 

 

 

Zamawianie towarów 

Pracownik, który jest odpowiedzialny za zaopatrzenie, musi tak ustalić rodzaj 
i wielkość dostawy, by uniknąć: 

− zgromadzenia nadmiernych zapasów; 

− narażenia firmy na utratę zdolności płatniczej; 

− zakupu towarów niecieszących się zainteresowaniem klientów. 

Do ustalania wielkości zapotrzebowania stosuje się wzór:  

Zp + Za = S + Zk 

Za = (S + Zk) – Zp 

Zp – zapas początkowy 
Za – zapotrzebowanie na towary 



S – wielkość sprzedaży 
Zk – zapas końcowy 
 
 

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z DOSTAWĄ TOWARU 
 
Dokumenty odbioru towaru:  
 
• Zamówienie– sporządza je zamawiający, czyli przyszły odbiorca towaru; zamówienie 
zawiera dane zamawiającego, adres wysyłkowy, warunki płatności, warunki dostawy, 
specyfikację towarową. 
 

 

• Faktura  VAT – faktura towarzyszy dostawie towarów; przyjmujący dostawę porównuje zapisy 

specyfikacji towarowej w zamówieniu z zapisem na fakturze; powinny być takie same. 



 

 



• Dowód dostawy – wystawia go odbiorca towaru podczas dostawy towaru w sytuacji, gdy nie 

została sporządzona faktura; odbiorca towaru powinien udokumentować przyjęcie towaru, dowód 

dostawy jest potwierdzeniem przyjęcia towarów na stan sklepu lub magazynu 

 

• Przyjęcie zewnętrzne – sporządza je odbiorca towaru, gdy towar trafia do magazynu firmy, która 

ma sieć sklepów, lub bezpośrednio do sklepu; dokument Pz sporządza magazynier lub osoba 

odpowiedzialna za odbiór towaru na podstawie faktury, która towarzyszy dostawie towaru; 

dokument Pz jest dla magazyniera potwierdzeniem przyjęcia towarów do magazynu na stan.  

ZASADY ZAOPATRZENIA W TOWARY 

Właściciele sklepów czy kierownicy powinni zapewnić ciągłość sprzedaży. Nie można dopuścić do 

braków towarowych w ofercie sklepu, gdyż grozi to utratą klientów a tym samym zmniejszeniem 

obrotów. Zniechęceni brakiem mogą odejść do sklepów konkurencyjnych. Dlatego też należy  

z odpowiednim wyprzedzeniem składać zamówienia na poszukiwane towary i zadbać o szybkie ich 

dostarczenie. Dostawcy towarów powinni zapewnić realizację zamówień poprzez planowe dostawy, 

od ich sprawności organizacyjnej zależy prawidłowe funkcjonowanie placówki handlowej. 

Dobra organizacja dostaw zapewnia:  

• ciągłość i terminowość zaopatrzenia, czyli realizację zamówień bez przerw i opóźnień,  

• rytmiczność zaopatrzenia, czyli dostosowanie struktury asortymentowej i wielkości dostaw do 

popytu na towary,  

• pełność zaopatrzenia, czyli dostawę wszystkich ujętych w zamówieniu towarów z uwzględnieniem 

ilości i struktury asortymentowej (zgodnie z potrzebami klientów),  



• operatywność zaopatrzenia, czyli dostosowanie dostaw towarów do zmiennego popytu.  

Duże znaczenie w organizacji zaopatrzenia odgrywa transport, gdyż za pomocą środków transportu 

towar jest przemieszczany od producenta poprzez hurtownie do handlu detalicznego.  

Dostawy mogą być realizowane:  

• własnymi środkami transportu – środkami należącymi np. do właścicieli sklepów lub do 

przedsiębiorstwa handlowego,  

• obcymi środkami transportu – środkami firm transportowych lub hurtowni, które odpłatnie lub 

nieodpłatnie w ramach cen lub promocji dostarczają towary, zgodnie ze zleceniami.  

Duże znaczenie ma też:  

• wybór właściwej trasy (od wyboru trasy będą zależały koszty i terminowość dostaw),  

• wybór odpowiedniego środka transportu (środek transportu powinien być dostosowany do 

przewożenia towarów o określonych właściwościach fizyczno-chemicznych).  

Wyboru środka transportu i trasy placówka handlowa zazwyczaj dokonuje wspólnie z przewoźnikiem. 

Prawidłowe zaopatrzenie sklepu w towary oznacza:  

• pełne zaspokojenie potrzeb klientów danego sklepu,  

• jak najlepsze wykorzystanie powierzchni sklepowej,  

• odpowiedni poziom kosztów,  

• wypracowanie odpowiedniego zysku. 

HARMONOGRAM DOSTAW 

Harmonogram dostaw, czyli plan dostaw, wskazuje: dostawców, terminy i częstotliwość dostaw, 

wielkość i strukturę towarów, osoby odpowiedzialne. Harmonogram jest opracowywany przez 

właściciela sklepu lub kierownika w formie tabelarycznej na miesiąc na podstawie zamówień sklepu 

skierowanych do dostawców. 



 

 

WPŁYW SPRZEDAŻY AKWIZYCYJNEJ NA ZAOPATRZENIE PUNKTÓW 

SPRZEDAŻY DETALICZNEJ 

Akwizycja jest formą sprzedaży osobistej i polega na bezpośrednim kontakcie osoby reprezentującej 

sprzedawcę, zwanej akwizytorem, z przedstawicielem nabywcy lub nabywcą w celu zawarcia umowy 

kupna – sprzedaży. Akwizytor jest pośrednikiem między firmą, którą reprezentuje, czyli producentem 

lub hurtownią, a klientem. Klientami akwizytora, który reprezentuje producenta, są hurtownie  

i sklepy. Klientami akwizytora, który reprezentuje hurtownię, są sklepy. Kierownik sklepu lub 

hurtowni może składać zamówienie na towary za pośrednictwem akwizytora.  

Akwizytorzy powinni przedstawić aktualne katalogi i próbki oferowanych towarów.  

Od akwizytorów wymagana jest dobra znajomość oferty towarowej, operatywność, łatwość  

w nawiązywaniu kontaktów, lojalność. Do zadań akwizytora należy:  

• pozyskiwanie nabywców,  

• przekazywanie nabywcom informacji o towarach i warunkach ich zakupu, zbieranie zamówień,  

• zawieranie umów sprzedaży,  

• pobieranie należności (niewielkich kwot) za dostarczone towary,  

• przyjmowanie reklamacji, jeżeli takie są.  



Akwizytor przekazuje zamówienia do komórki handlowej firmy, którą reprezentuje, a następnie 

dostarcza lub nadzoruje dostawę do nabywców, zgodnie z zamówieniem. Zamówienie takie ma dla 

obu stron uczestniczących skutki prawne, zobowiązuje dostawcę do dostarczenia towaru 

wymienionego w zamówieniu, a odbiorcę, czyli zamawiającego, do przyjęcia dostawy zgodnej  

z zamówieniem.  

W dobie konkurencji akwizytorzy zabiegają o klientów, czyli przedstawicieli handlu detalicznego. 

Handlowcy mają więc duże możliwości wyboru dostawców towarów. Decydują sami, czy tworzyć 

ofertę towarową sklepu, współpracując z hurtownią, czy bezpośrednio z producentem. Ponadto do 

wyboru mają kilka hurtowni lub kilku producentów. Dzięki współpracy z akwizytorami handlowcy 

mogą zmniejszyć koszty związane z poszukiwaniem towarów, np. koszty transportu, rozmów 

telefonicznych, nie tracąc czasu. Minusem jednak może okazać się to, że sklep będzie zaopatrywał się 

tylko u tych dostawców, którzy dotrą ze swoją ofertą, oraz tych, którzy posiadają większe zdolności 

negocjacyjne. Ponadto akwizytorzy nie zawsze dysponują próbkami towarów, informacje  

o produktach czerpią z katalogów, a to oznacza, że handlowcy dokonują wyboru bez możliwości 

bezpośredniej oceny towaru. 

 



 

• Wydanie zewnętrzne – sporządza je wydawca towaru, najczęściej magazynier, w sytuacji, gdy 

realizowana jest dostawa towarów z magazynu do sieci sklepów; dokument Wz jest dla magazyniera 

potwierdzeniem wydania towaru z magazynu. 
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