Procedura oceny i kwalifikacji dostawcy
Zakładanie nowych indeksów i dostawców reguluje procedura :
Procedura zakładania nowych indexów, dostawców .
Kwalifikacja wstępna Dostawcy odbywa się na podstawie informacji, dokumentów
zebranych przez osobę która wystąpiła lub która przygotowuje wniosek o zgodę na
założenie nowego indeksu & Dostawcy.
Ocena roczna, jeżeli Dostawca istniej w bazie Dostawców i współpraca utrzymuje się
płynnie upoważniony pracownik Centralnego Działu Zakupów na podstawie uzyskanych
od Dostawcy dokumentów i informacji dokonuje oceny rocznej w trakcie ustalania
warunków współpracy na bieżący sezon.
Arkusze ocen dostawcy – wstępna oraz roczna :
1. Ankieta kwalifikująca dostawcę –
wstępna przed wprowadzeniem do
oferty

Ankieta kwalifikująca dostawcę - wstępna
Elementy
oceny/kryteria
wyboru
1.Czy Firma posiada
wdrożony i
certyfikowany SZJ ?
2.Czy Firma ma
wdrożoną dobrą
praktykę higieniczną
?
3.Warunki płatności

Odpowiedź

4. Gwarancja cen

5.Min.logistyczne

Uwagi

Ocena

a. Tak jaki? załączona kopia
b. Nie

a.2/b.1

a. Tak
b. Nie

a.2/b.1

a. Przelew
b .Przedpłata

a.2/b.1

a. pow. 30 dni
b. 14-30 dni
c. mniej jak 14 dni
a. zadawalające
b. niezadawalające

a.3/b.2/c.1

a.2/b.1

Wynik

6. Czy dostawy
realizowane są
odpowiednimi
środkami transportu
( własnymi)?
7. Sposób
pozyskiwana
surowców(np. do
produkcji)
8. Konkurencyjność,
atrakcyjność oferty

a. tak
b. nie

a.2/b.1

a. zakup zewnętrzny
b. własna produkcja
c. mieszane

a.3/b.2/c.1

a. mała
a.3/b.2/c.1
b. umiarkowana
c. duża
Od 19-15pkt- zakwalifikowany , od 14-10pkt- przyjęty warunkowo , od 9-8pkt –
niezakwalifikowany

Suma pkt:

Oceniający : Imię i Nazwisko ……………………………………………………………….Data …………………….

Dostawca który otrzymał ocenę zakwalifikowany figuruje w systemie NV i podlega
obowiązkowi podpisania umowy handlowej z ustalonymi warunkami handlowymi.
Dostawca który otrzymał ocenę przyjęty warunkowo powinien koniecznie być wezwany na
spotkanie negocjacyjne dotyczącego poprawy warunków handlowych.
Każdy figurujący w NV Dostawca powinien przynajmniej raz w roku zostać oceniony wg
poniższych kategorii - na podstawie otrzymanych dokumentów i zebranych przez cały
ubiegły rok informacji, a wyniki zapisywane są w formularzu Raport indywidualny Ocena
roczna :
2.
A/

Ocena roczna Dostawcy:
Raport zbiorczy ocen:

Nazwa
dostawcy

Formularz oceny Dostawcy
Nr w Data
NV
kwalifikacji/dyskwalifikacji

Ocena
kwalifikacji/dyskwalifikacji
Dostawcy

Posiadane
certyfikaty

Data
ważności
certyfikatów

Roczną ocenę kwalifikowanego Dostawcy dokonuje się raz w roku dla weryfikacji
prawidłowego funkcjonowania procesu zakupowego i poprawienia warunków współpracy
z Farutex Sp. z o.o. :

B/

Raport indywidualny – ocena roczna.

Dostawca/ nazwa i numer NV
…………………………….
Raport indywidualny – ocena roczna Dostawcy
Pytanie
1.Zgodność produktu z
deklarowaną kartą
produktu
2.Zgodność dostaw
asortymentowa i
ilościowa z
zamówieniami
3.Terminowość dostaw

4.Warunki płatności

5.Ilość reklamacji
jakościowych w roku
6. Gwarancja cen

7.Min.logistyczne
8.Czy Dostawca bierze
udział w promocjach
9.Czy realizujemy z
dostawcą retro

Odpowiedź
a. zawsze ( 99%)
b. często ( powyżej
50%)
c. rzadko (20%)
a. do 98% zgodności
b. 70% zgodności w
roku
c. więcej jak 50%
zgodności
a. zawsze 99%
b. często (70%)
c. na granicy normy
50%
d. niezadawalająco
(20%)
a. przelew
b. przedpłata
a. do 1-2
b. od 3-5
c. powyżej 5
a. pow. 30 dni
b.14-30 dni
c. mniej jak 14 dni
a. zadawalające
b.niezadawalające
a. zawsz
b.często
c. rzadko
a. zawsze
b. często
c. rzadko

Uwagi

Ocena
a. 3
b. 2
c. 1
a. 3
b. 2
c. 1

a. 3
b. 2
c. 1
d.0

a. 2
b. 1
a. 3
b. 2
c. 1
a. 3
b. 2
c. 1
a. 2
b. 1
a. 3
b. 2
c. 1
a. 3
b. 2
c. 1

Wynik

10. Komunikatywność z
a. satysfakcjonująca
a. 3
dostawcą (godz. Pracy,
b. dostateczna
b. 2
jakość udzielanych
c. niesatysfakcjonująca
c. 1
informacji, uprzejmość i
komunikatywność
pracowników)
Od 28-15pkt. Dostawca pozostaje w rejestrze zakwalifikowanych Dostawców , poniżej 15 pkt.
należy ponownie ocenić dostawcę lub całkowicie go zdyskwalifikować i zapisać w formularzu

Suma pkt.

Oceniający :Imię i Nazwisko ………………………………………………………………..Data …………………….

