
224 Leonard MilewskiSTOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU
Roczniki Naukowe l  tom  XII  l  zeszyt   4

Leonard Milewski

Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

OPTYMALIZACJA PROCESU WYBORU DOSTAWCÓW
W £AÑCUCHU DOSTAW BRAN¯Y SPO¯YWCZEJ

OPTIMIZATION OF DELIVERER CHOICE IN THE DAIRY SUPPLY CHAIN

S³owa kluczowe: wybór dostawców, logistyka zaopatrzenia, ³añcuchy dostaw, bran¿a spo¿ywcza
Key words: deliverer choice, delivery logistics, supply chains, food industry

Synopsis. System zaopatrzenia stanowi ogniwo ³¹cz¹ce logistykê dystrybucji dostawców (zbytu) z logistyk¹
zaopatrzenia odbiorców. Przeprowadzona analiza metod wyboru dostawców, stosowana w przedsiêbiorstwach
przemys³u mleczarskiego wykaza³a, i¿ przedsiêbiorstwa maj¹, opracowan¹ na w³asne potrzeby, metodê, która jest
oparta na do�wiadczeniach praktycznych i podstawowej wiedzy teoretycznej. Przedsiêbiorstwa stosuj¹ rozbudo-
wany system zarz¹dzania zakupem surowca, wyborem dostawców i us³ugodawców. Korzystnym elementem syste-
mu zaopatrzenia, ze wzglêdu na efektywno�æ ekonomiczn¹ jest kwalifikacja dostawców oraz utrzymywanie bazy
danych o dostawcach i us³ugodawcach.

Wstêp
Procesy zaopatrzeniowe w przedsiêbiorstwach przemys³u spo¿ywczego s¹ z³o¿onym procesem

multidyscyplinarnym, którego istotn¹ czê�ci¹, ze wzglêdów efektywno�ciowych, jak i jako�ci koñco-
wego produktu, jest faza poszukiwania i wyboru �róde³ zakupu surowców oraz dostawców. Zagad-
nienia te, s¹ wysoce istotne ze wzglêdów efektywno�ci funkcjonowania zaopatrzenia w przedsiêbior-
stwie, a tak¿e redukcji kosztów i poprawy efektywno�ci ekonomicznej ca³ego przedsiêbiorstwa. Waga
i znaczenie tego problemu sta³y siê inspiracj¹ do podjêcia tematu niniejszego artyku³u. Celem artyku-
³u jest próba wskazania koncepcji optymalnego wyboru dostawców w logistyce zaopatrzenia
przedsiêbiorstw ³añcucha dostaw bran¿y spo¿ywczej, uwzglêdniaj¹c analizê metod i ich przydat-
no�ci dla wyboru dostawców.

Do opracowania wykorzystano literaturê krajow¹ i zagraniczn¹.

System zaopatrzenia w przedsiêbiorstwie
£añcuch dostaw, to nie ³añcuch liniowo powi¹zanych ze sob¹ ogniw, lecz sieæ wielu wspó³za-

le¿nych firm reprezentuj¹cych, zarówno �wiat zaopatrzenia jak i dystrybucji [Christopher 1998].
Ogólnie zaopatrzenie mo¿na definiowaæ jako proces, maj¹cy na celu pozyskiwanie surowców,
materia³ów i pó³fabrykatów koniecznych do zapewnienia ci¹g³o�ci produkcji. W tym wzglêdzie
logistykê zaopatrzenia mo¿na postrzegaæ jako procesy zwi¹zane nie tylko z magazynowaniem i
tworzeniem zapasów, ale tak¿e ze wszystkimi czynno�ciami zwi¹zanymi z opracowywaniem zamó-
wieñ oraz dokonywaniem zakupów [Kowalska 2005].

Wed³ug So³tysika [2003], g³ównym zadaniem logistyki zaopatrzenia jest �(...) zapewnienie przed-
siêbiorstwu sprawnego zasilania w materia³y, pó³produkty niezbêdne do prowadzenia ci¹g³ej, ryt-
micznej dzia³alno�ci gospodarczej, przy jak najni¿szych kosztach logistycznych�.

Wed³ug Bienioka [Kowalska 2005], logistyka zaopatrzenia ma swoje zakorzenienie w teorii
systemów, gdy¿ jest ona systemem, a wiêc �zbiorem elementów wzajemnie powi¹zanych ze sob¹
i otoczeniem�. Podobnie do innych systemów logistycznych, logistyka zaopatrzenia jest uk³adem
otwartym, a wiêc wspó³pracuje z elementami otoczenia przez wzajemn¹ wymianê materii, energii i
informacji. Kszta³t systemu okre�laj¹ jego wewnêtrzne elementy, relacje pomiêdzy tymi elementami
oraz powi¹zania z otoczeniem. Podstaw¹ identyfikacji powi¹zañ systemów, w tym systemów logi-
stycznych oraz ich elementów, jest hierarchia systemów. Zgodnie z ni¹ ka¿dy system sk³ada siê z
podsystemów, ale jednocze�nie mo¿e byæ elementem systemu wy¿szego rzêdu. System logistycz-
ny przedsiêbiorstwa jest podsystemem tego przedsiêbiorstwa.
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W ramach systemu logistycznego przedsiêbiorstwa mo¿na wyodrêbniæ podsystemy ró¿nego
rodzaju i stopnia, a w nich: system logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji.

W �wietle powy¿szego: �Logistyka zaopatrzenia jest systemem (podsystemem) logistycznym
zajmuj¹cym siê pierwsz¹ faz¹ przep³ywu dóbr. Etap ten obejmuje surowce, materia³y, pó³produkty
oraz czê�ci zamienne i przebiega od dostawcy na rynku pozyskiwania do magazynu zaopatrzenio-
wego lub wej�ciowego w przedsiêbiorstwie przemys³owym� [Krulis-Randa 1997].

Fizyczny system zaopatrzenia stanowi ogniwo ³¹cz¹ce logistykê dystrybucji dostawców (zbytu)
z logistyk¹ zaopatrzenia odbiorców. �Logistyczne systemy zaopatrzenia i dystrybucji podejmuj¹
podobne dzia³ania lub procesy, gdy¿ w obu przypadkach decyzje dotycz¹ transportu, magazynowa-
nia, manipulacji materia³ami, zarz¹dzania i sterowania zapasami� [Krulis-Randa 1997].

Wed³ug powy¿szego, zarówno sfera dystrybucji, jak i zaopatrzenia ukierunkowane s¹ na reali-
zacjê nadrzêdnego celu, jakim jest przezwyciê¿enie czasu. Obie sfery pos³uguj¹ siê podobnymi
narzêdziami i procesami dotycz¹cymi przep³ywów materia³owych i informacyjnych. Istnieje kilka
ró¿nych podej�æ do okre�lania zadañ systemu zaopatrzenia [Kowalska2005]:
� zapewnienie optymalnej jako�ci produktów, osi¹gane przez wybór odpowiedniego dostawcy,

negocjacje w sprawie jako�ci oraz kontrola dostaw,
� minimalizacja kosztów ca³kowitych przez podejmowanie decyzji typu make or buy oraz prowa-

dzenie negocjacji cen oraz pozosta³ych warunków maj¹cych wp³yw na koszty,
� pozyskanie i utrzymanie rzetelnych i konkurencyjnych dostawców; zadanie to wymaga prze-

prowadzania analizy rynku zaopatrzeniowego, kwalifikowania dostawcy (ocena i wybór), bu-
dowania strategicznych stosunków z dostawcami, zawierania i realizacji umów, dzia³ania na
rzecz poprawienia wizerunku przedsiêbiorstwa w�ród dostawców,

� minimalizacja poziomu zapasów i p³ynny przep³yw surowców, dziêki planowaniu potrzeb mate-
ria³owych, decydowaniu o ilo�ci i wielko�ci dostaw, organizowaniu przep³ywu surowców, za-
rz¹dzaniu sk³adnikami zaopatrzeniowymi, transportem wewn¹trzzak³adowym, organizacji pro-
cesów zamówieñ,

� wspó³praca i integracja z innymi obszarami firmy; w tym zakresie nale¿y wzi¹æ pod uwagê
planowanie potrzeb na podstawie harmonogramu produkcji i planu sprzeda¿y, organizowanie
sprawnego przep³ywu materia³ów do pierwszego stanowiska na linii produkcyjnej, zarz¹dzanie
przep³ywem informacji, planowanie finansowe przy zakupie materia³ów o du¿ej warto�ci.

Analiza procedury dokonywania zakupów i procedury kwalifikowania dostawców
Fizyczny system zaopatrzenia stanowi ogniwo ³¹cz¹ce logistykê dystrybucji dostawców (zby-

tu) z logistyk¹ zaopatrzenia odbiorców. �Logistyczne systemy zaopatrzenia i dystrybucji podej-
muj¹ podobne dzia³ania lub procesy, gdy¿ w obu przypadkach decyzje dotycz¹ transportu, maga-
zynowania, manipulacji materia³ami, zarz¹dzania i sterownia zapasami.� [Coyle i in. 2002]. Dzia³ania
logistyczne mog¹ obejmowaæ (choæ nie musz¹ siê do nich ograniczaæ): obs³ugê klienta, prognozo-
wanie popytu, przep³yw informacji, kontrolê zapasów, czynno�ci manipulacyjne, realizowanie za-
mówieñ, czynno�ci reparacyjne i zaopatrywanie w czê�ci, lokalizacjê zak³adów produkcyjnych i
sk³adów, procesy zaopatrzeniowe, pakowanie, obs³ugê zwrotów, gospodarowanie odpadami, czyn-
no�ci transportowe i sk³adowe� [Beier, Rutkowski 2004].

Z punktu widzenia procesów zaopatrzenia bardzo wa¿nym jest blok procedur �Zakupy�. Za-
wiera on procedury omawiaj¹ce procesy dokonywania zakupów oraz kwalifikacji dostawców mate-
ria³ów i us³ug [Bozarth, Handfield 2007], jak równie¿ koordynacji dostawców, przedsiêbiorstw i
nabywców [Kummer, Weber 1990].

Powodem, dla którego powsta³a procedura dokonywania zakupów, jest ustalenie zasad zaopa-
trzenia w surowce, towary (materia³y) i us³ugi w celu zapewnienia najkorzystniejszych warunków
ich zakupu. Warunkami tymi s¹ takie parametry, jak: cena, zapewnienie jako�ci, ilo�æ, warunki
p³atno�ci, dotychczasowa wspó³praca, czas realizacji, odpowiedzialno�æ gwarancyjna. Istnienie
niniejszej procedury podyktowane jest potrzeb¹ wsparcia kierowników odpowiedzialnych za pro-
dukcjê w przedsiêbiorstwie. Analiza procedury dokonywania zakupów polega na ocenie:
� trybu postêpowania,
� postêpowania przy wyborze oferty � zapytanie ofertowe, tabela porównawcza, negocjacje,
� przygotowania dokumentów zakupu,
� odbioru surowca, materia³ów,
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� ocenie jako�ci wspó³pracy z dostawc¹.
Dostawca, bêd¹cy istotnym elementem logistycznego ³añcucha zaopatrzeniowego przedsiêbior-

stwa, ma bezpo�redni wp³yw na osi¹gane efekty zadañ zaopatrzeniowych. Dlatego bardzo istotny
wp³yw na osi¹gniêcie zamierzonych celów ma podjêcie optymalnej decyzji dotycz¹cej wyboru do-
stawcy surowca, materia³ów lub us³ug. Poniewa¿ pomiêdzy dostawc¹ a odbiorc¹ wystêpuj¹ powi¹za-
nia materia³owe, informacyjne, prawne i finansowe, problem wyboru dostawcy sprzêga dzia³ania
komórek logistyki, marketingu, finansów, prawa, informatyki i zarz¹dzania [Mañkowski 1998].

Celem istnienia procedury kwalifikowania dostawców jest ustalenie jednakowych dla ca³ej
firmy zasad oceny i kwalifikowania dostawców, dla stworzenia jednej bazy danych o dostawcach,
mog¹cych spe³niæ wymagania przedsiêbiorstwa. Obszar stosowania niniejszej procedury ma za-
stosowanie w przedsiêbiorstwie do wszystkich dostawców surowca, towarów i us³ug na potrzeby
realizowanej produkcji.

Analiza przydatno�ci procedury kwalifikowania dostawców dotyczy oceny procesu kwalifiko-
wania dostawców, który obejmuje etapy:
� oceny wstêpnej dostawcy,
� oceny dostawcy po zakoñczeniu dostawy,
� oceny dostawcy w okresie realizacji dostaw,
� aktualizacji kwalifikacji dostawców.

Wszelkie dzia³ania wynikaj¹ce z procedury dokonywania zakupów oraz procedury kwalifikowa-
nia dostawców maj¹ charakter obligatoryjny w obszarach dzia³ania, które obie procedury obejmuj¹.

Faz¹ wstêpn¹ w procesie wyboru �róde³ zakupów jest zestawienie potencjalnych dostawców,
ich ofert i wszelkich dostêpnych informacji z nimi zwi¹zanych w jednym miejscu. Wykorzystuje siê
do tego specjalne rejestry, zestawienia i tabele. �ród³ami informacji mog¹ byæ foldery reklamowe,
katalogi cen, og³oszenia w prasie, wystawy i targi, a tak¿e (coraz czê�ciej) witryny internetowe,
stanowi¹ce czasami niedoceniane �ród³o informacji [Skowronek, Sarjusz-Wolski 2003]. Informacje
o ofertach i potencjalnych dostawcach s¹ zbierane gdy: s¹ poszukiwani dostawcy surowca lub
us³ug dla nowych wyrobów; wystêpuj¹ konflikty we wspó³pracy z dostawcami; konkurencyjni
dostawcy zg³aszaj¹ swoje oferty; pojawia siê problem rentowno�ci [Ciesielski 2006]

Przy wyborze dostawcy zasadnicze znaczenie ma cena, jednak¿e bardzo istotnymi kryteriami
wyboru dostawcy s¹: jako�æ towaru, niezawodno�æ dostawy, potencja³ dostawcy, kondycja finanso-
wa dostawcy, wizerunek dostawcy, lokalizacja. W przypadku, gdy z ró¿nych wzglêdów, nie mamy
dostatecznych informacji na temat danego dostawcy mo¿emy skorzystaæ z do�wiadczeñ innych
przedsiêbiorstw, informacji od instytucji wywiadu gospodarczego lub dokonuj¹c zakupu próbnego.

Wa¿ne jest pytanie, czy kupowaæ bêdziemy od jednego dostawcy, czy od kilku równolegle, a
wiêc nale¿y przeanalizowaæ koszty zakupu od wielu dostawców, konfrontuj¹c je z kosztami utrzy-
mania zapasów i ryzykiem zakupu od jednego dostawcy.

Ponadto, przy wyborze nale¿y wzi¹æ pod uwagê, w jakiej formie potencjalny dostawca jest w
stanie dostarczyæ produkt (chodzi tu g³ównie o formê dostawy). Bêdzie to mia³o, bowiem, wp³yw
na koszty transportu, roz³adunku oraz redystrybucji. Dodatkowo nale¿y upewniæ siê, czy dany
dostawca jest w stanie ponosiæ koszty transportu i roz³adunku lub jaka jest minimalna ilo�æ dostar-
czanej partii materia³u lub surowca, przy której dostawca jest sk³onny odst¹piæ od naliczania
kosztów transportu do jakiej kwoty jest w stanie partycypowaæ w tych kosztach.

Nale¿y zwróciæ tak¿e uwagê, czy mo¿liwo�ci dostawcy spowoduj¹, i¿ obni¿ymy koszty trans-
portu lecz zwiêkszymy ilo�ci zapasów, czy te¿ wybieraj¹c innego dostawcê jeste�my w stanie
zminimalizowaæ zapasy, ponosz¹c przy tym koszty czêstszych dostaw. Przy wyborze dostawcy
nale¿y te¿ rozpatrzyæ mo¿liwo�æ zakupu bezpo�rednio u producenta lub skorzystania z po�redni-
ków. Dostawca, który kontynuuje wspó³pracê z danym nabywc¹, a negocjacje dotycz¹ ponowne-
go ustalenia warunków dostaw i asortymentu (czasami zwi¹zane jest to z zawarciem nowej umowy
lub przed³u¿eniem starej), jest w znacznie  lepszej sytuacji i ma o wiele wiêksze szanse na podpisa-
nie umowy z nabywc¹ ni¿ dostawca nowy.

Istotnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na koñcow¹ decyzjê osób odpowiedzialnych za dokony-
wanie zakupów s¹ warunki gwarancji udzielane przez dostawcê na swoje produkty lub posiadanie
atestów i deklaracji zgodno�ci wyrobu z obowi¹zuj¹cymi normami i przepisami. Jest to czêsto i
bezwzglêdnie wymagane przez nabywcê przed przyst¹pieniem do wspó³pracy. Wymóg ten podyk-
towany jest przez instrukcje systemu zarz¹dzania jako�ci¹ w firmie, ale tak¿e jest wymaganiami
zewnêtrznymi, takimi jak przepisy prawa [Wojciechowski 1999].
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Jedn¹ z najbardziej znanych metod wyboru dostawcy jest metoda punktowa. Mo¿na w niej
wyró¿niæ nastêpuj¹ce etapy:
� ustalenie podstawowych kryteriów wyboru, a tak¿e pewnych cech mierzalnych, stanowi¹cych

podstawê ich kwantyfikowania,
� ustalenie zasad punktacji w odniesieniu do poszczególnych kryteriów i ich cech mierzalnych,
� wprowadzenie ewentualnych wag dla poszczególnych kryteriów i parametrów (parametry i

kryteria mog¹ nie byæ równowa¿ne),
� obliczenie liczby wszystkich punktów uzyskanych przez poszczególnych dostawców,
�    wybór dostawcy.

Osoby odpowiedzialne za dokonywanie zakupów powinny same ustaliæ kryteria i ich wa¿no�æ. Istot-
no�æ poszczególnych elementów bêdzie siê ró¿ni³a w zale¿no�ci od rodzaju dokonywanego zakupu.

Metoda graficzna polega na globalnym przedstawieniu wszystkich parametrów w celu okre�le-
nia stopnia konkurencyjno�ci kolejnych dostawców. Na diagram w postaci ko³a podzielonego na
czê�ci, nanosi siê poszczególne kryteria i parametry oceny wraz z odpowiadaj¹c¹ im punktacj¹. Dla
ka¿dego dostawcy osobno wykre�la siê diagramy.

Wspó³�rodkowe okrêgi oznaczaj¹ liczbê punktów, pocz¹wszy od �rodka w kierunku zewnêtrza
diagramu. Promieni�cie u³o¿one linie, w ka¿dym z obszarów, odpowiadaj¹cym danemu kryterium,
stanowi¹ o� na której nanoszone s¹ przyznane punkty. Po po³¹czeniu lini¹ prost¹ s¹siaduj¹cych ze
sob¹ punktów, powstaje zamkniêty obszar, którego wielko�æ stanowi o stopniu konkurencyjno�ci
wobec pozosta³ych oferentów.

W metodzie graficznej, konkurencyjno�æ dostawcy okre�la siê stopniem wype³nienia obszaru
diagramu zakreskowanymi polami. Jako najbardziej konkurencyjnego dostawcê uwa¿a siê tego,
którego diagram jest w najwiêkszym stopniu wype³niony zakreskowanym obszarem. Metoda ta nie
ró¿ni siê co do zasady od metody punktowej, mo¿e, natomiast u³atwiæ prezentacjê, a nastêpnie
prawid³ow¹ ocenê sytuacji i wybór w³a�ciwego dostawcy.

£añcuch logistyczny Danone
Obecnie firma Danone zajmuje pierwsze miejsce na rynku polskim w bran¿y wyrobów mleczar-

skich i jest najbardziej rozpoznawaln¹ mark¹. £añcuch logistyczny w bran¿y mleczarskiej mo¿na
podzieliæ na dwa etapy: pierwszy � ³añcuch dostaw surowca oraz drugi � ³añcuch dystrybucji
produktów gotowych. Ogniwem ³¹cz¹cym te dwa etapy s¹ centra dystrybucyjne. Firma Danone
ma dwa centra dystrybucji. G³ówny ³añcuch dostaw tych produktów sk³ada siê z nastêpuj¹cych
ogniw: producenci mleka � zbiornice mleka � zak³ady przetwórstwa mleka firmy Danone.

Na etapie pierwszych dwóch ogniw ³añcuch ten jest ³añcuchem szerokim, gdy¿ producentów
mleka jest bardzo wielu, jak równie¿ i zbiornic mleka. Na dalszym etapie ³añcuch siê zwê¿a, ponie-
wa¿ firma dysponuje dwoma zak³adami przetwórstwa mleka. Fabryki znajduj¹ w Warszawie (daw-
niej ZM Wola) oraz w Bieruniu (dawniej Mildes).

Ze wzglêdu na rodzaj dostawców mo¿emy wyró¿niæ dwie ich kategorie. Pierwsz¹ z nich, jak
wskazuje g³ówny ³añcuch dostaw jest zbiornica mleka, która z kolei otrzymuje dostawy od rolników.

W przypadku produkcji wyrobów mlecznych bardzo wa¿ne jest zachowanie rygorystycznych
zasad obowi¹zuj¹cych w ³añcuchu logistycznym. Pierwsza z nich to zasada 48-godzinnej kwaran-
tanny. Jest to podstawowa zasada maj¹ca zapewniæ odpowiedni¹ jako�æ produktów, a zw³aszcza
ich bezpieczeñstwo, co w produktach spo¿ywczych jest podstaw¹. Zasada ta jednak ma swoje
konsekwencje dla logistyki, gdy¿ zaburza ona proces transportowy, który musi byæ w zwi¹zku tym
specjalistycznie dostosowany. Druga zasada to konieczno�æ dokonywania analiz: mikrobiologicz-
nych, chemicznych i organoleptycznych. Jest to bardzo istotny etap, który musi siê odbyæ tu¿ po
procesie uszlachetniania. Sprawia on jednocze�nie wstrzymanie przep³ywu w ³añcuchu logistycz-
nym, gdy¿ partie wyrobów, z których pobrane zosta³y próbki nie mog¹ opu�ciæ fabryki do momen-
tu, a¿ potwierdzona zostanie jej odpowiednia jako�æ. Ostatnie dwie zasady dotycz¹ odpowiednie-
go utrzymywania temperatury, które dla produktów spo¿ywczych s¹ konieczne. Nawet minimalne
wahania temperatury mog¹ spowodowaæ zepsucie i wykluczenie mleka (4°C podczas przechowy-
wania oraz 2-6°C w trakcie transportu). Utrzymanie temperatury idealnie na jednym poziomie jest
niemo¿liwe w przypadku prze³adunków i przemieszczania, dlatego temperatura przy transporcie ma
dopuszczalny zakres wahañ.



228 Leonard Milewski

Koncepcja algorytmu wyboru dostawców w agrobiznesie
Procedura dokonywania zakupów jest z³o¿onym procesem, na który sk³adaj¹ siê m.in. poszuki-

wania dostawców, prowadzenie negocjacji, kwalifikowanie dostawców i zawieranie z nimi umów.
W celu sprecyzowania i ujednolicenia trybu postêpowania nale¿y stworzyæ algorytm dokonywa-
nia wyboru dostawców, który jest algorytmem dzia³añ podczas wykonywania zapisów wynikaj¹-
cych z ww. procedury. Propozycjê przedstawiono na rysunku 1. Schemat blokowy kwalifikacji
dostawców przedstawia algorytm dzia³ania podczas wykonywania zapisów procedury kwalifiko-
wania dostawców. Dodatkowym elementem, które uwzglêdnia procedura jest karta kwalifikacji
wstêpnej dostawcy (us³ugodawcy).

Wnioski
Logistyka zaopatrzenia jest systemem (podsystemem) zajmuj¹cym siê pierwsz¹ faz¹ przep³ywu

dóbr. Etap ten obejmuje surowce, materia³y, pó³produkty oraz czê�ci zamienne i przebiega od
dostawcy na rynku pozyskiwania do magazynu zaopatrzeniowego lub wej�ciowego w przedsiê-
biorstwie przemys³owym. Fizyczny system zaopatrzenia stanowi ogniwo ³¹cz¹ce logistykê dystry-
bucji dostawców (zbytu) z logistyk¹ zaopatrzenia odbiorców.

Przeprowadzona analiza metod wyboru dostawców, stosowana w przedsiêbiorstwach przemy-
s³u mleczarskiego wykaza³a, i¿ przedsiêbiorstwa maj¹, opracowan¹ na w³asne potrzeby metodê,
która jest oparta na do�wiadczeniach praktycznych i podstawowej wiedzy teoretycznej. Przedsiê-
biorstwa stosuj¹ rozbudowany system zarz¹dzania zakupem surowca, wyborem dostawców i us³u-
godawców oraz ich kwalifikowaniem.

Mankamentem przepisów dotycz¹cych sfery zaopatrzenia przedsiêbiorstwa jest rozdzielno�æ
procedury dokonywania zakupów i procedury kwalifikowania dostawców. Tematyka obu tych
dokumentów jest na tyle zbli¿ona, i¿ powinny one stanowiæ jedn¹ ca³o�æ. Scalenie dwóch procedur
pozwoli³oby spojrzeæ na procesy zaopatrzeniowe w sposób bardziej kompleksowy, a tym samym
scaliæ i skoordynowaæ dzia³ania w sferze systemu zaopatrzenia przedsiêbiorstwa.

Korzystnym elementem systemu zaopatrzenia, ze wzglêdu na efektywno�æ ekonomiczn¹, jest
kwalifikacja dostawców i utrzymywanie bazy danych o dostawcach i us³ugodawcach. Baza da-

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

67$57�

6SUDZG]HQLH��F]\�Z\EUDQ\�

RIHUHQW�MHVW�QD�OL FLH�ILUP�

NZDOLILNRZDQ\FK�

%$=$�
.2175$+(17Ï:�

7$.�

1,(�

5R]SRF] FLH�NZDOLILNDFML�

2FHQD�ZVW SQD�GRVWDZF\�

2FHQD�GRVWDZF\�SR�

]DNR F]HQLX�GRVWDZ�Z�URNX�

.21,(&�

2FHQD�

UHDOL]RZDQ\FK�

GRVWDZ�

'DQH�RG�RVRE\�

ZQLRVNXM FHM�R�

NZDOLILNDFM �

2FHQD�GRVWDZF\�Z�FDá\P�

RNUHVLH�GRVWDZ��

.DUWD�RFHQ\�
NZDOLILNDF\MQHM�

GRVWDZF\�

.DUWD�RFHQ\�URF]QHM�

ZVSyáSUDF\�]�

GRVWDZF �

.DUWD�RFHQ\�

ZVSyáSUDF\�]�

GRVWDZF �

Rysunek 1. Algo-
rytm kwalifikacji
dostawców
�ród³o: opracowanie
w³asne.
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nych o dostawcach kwalifikowanych pozwala, w wiêkszo�ci przypadków, na unikniêcie czaso-
ch³onnego, kosztownego i niekiedy ryzykownego poszukiwania dostawców na otwartym rynku.
Baza danych umo¿liwia korzystanie z ofert dostawców sprawdzonych i zaufanych, nie budz¹cych
w¹tpliwo�ci, co do jako�ci, solidno�ci i stabilno�ci finansowej.

Ograniczeniem zwi¹zanym z baz¹ danych o kontrahentach jest stopieñ jej dostêpno�ci dla
osób zainteresowanych, co uniemo¿liwia jej skuteczn¹ aktualizacjê i rozbudowê. Przeniesienie
bazy danych, istniej¹cej w formie tradycyjnej, do informatycznego systemu badanego przedsiê-
biorstwa, umo¿liwi³oby szybsz¹, sprawniejsz¹ i bardziej efektywn¹ jej aktualizacjê oraz rozbudowê
i pozwoli³oby w pe³ni wykorzystaæ jej funkcjê informacyjn¹.

Bardzo wa¿nym, z punktu widzenia wyboru dostawców, elementem jest tabela porównawcza.
Zawiera ona kluczowe parametry ofert z³o¿onych przez potencjalnych dostawców. Forma tabeli
pozwala na szybkie porównanie podstawowych cech zebranych ofert od poszczególnych dostaw-
ców i stanowi ogromn¹ pomoc w ostatecznym wyborze dostawcy.
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Summary
The aim of the article is to present the optimal way of deliverer choice in supply chain delivery logistic of dairy

companies. Delivery logistic is perceived as the cell which unites deliverer and  consumer logistics. The analysis
of methods of deliverer choice applied by dairy companies proves that those companies have created their own
methods for deliverer selection based on the experiences and basic theoretical. This is the complex system of
purchase management, deliverer choice and other contractors. Form the economical efficiency point of view, the
in this system the most profitable are deliverer qualifications and own up-to-date date base of deliverer.
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