
 

Sporządź ilościowo-wartościowe zestawienie potrzeb materiałowych brutto i netto do produkcji 
6 200 sztuk opakowań flamastrów. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zapasy magazynowe i produkcja

Lp. NAZWA ZAPASU 

1. wkład żółty 
2. wkład niebieski 
3. wkład zielony 
4. wkład różowy 
5. skuwka żółta + obudowa 
6. skuwka niebieska + obudowa 
7. skuwka zielona + obudowa 
8. skuwka różowa + obudowa 
9. ulotka z grafiką 

10. opakowanie plastikowe (opakowanie 
11. flamaster żółty 
12. flamaster niebieski 
13. flamaster zielony 
14. flamaster różowy 
15. opakowanie flamastrów – wyroby gotowe
16. produkcja w toku wyrobów gotowych
17. tusz żółty (opakowanie 2l) 
18. tusz niebieski (opakowanie 2l) 
19. tusz zielony (opakowanie 2l) 
20. tusz różowy (opakowanie 2l) 
21. obudowa plastikowa 
22. stalówka (opakowanie 100 szt.) 
23. obudowa plastikowa wkładu (opakowanie 100
24. opakowanie plastikowe flamastrów

*1 litr = 1000 ml 
*Zapas zabezpieczający wyrobów gotowych wynosi 400 szt.
*Każdy z flamastrów ma taką samą stalówkę

  

OPAKOWANIE 
PLASTIKOWE

(1 SZT.)

ULOTKA
Z GRAFIKĄ

(1 SZT.)

FLAMASTER 
ŻÓŁTY (1 SZT.)

WKŁAD ŻÓŁTY
(1 SZT.)

STALÓWKA (1 SZT.)

TUSZ ŻÓŁTY (5 ML)

OBUDOWA 
PLASTIKOWA 

WKŁADU
(1 SZT.)

SKUWKA ŻÓŁTA 
+ OBUDOWA

(1 SZT.)

MRP – ZADANIE 3. 
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Struktura wyrobu gotowego:  

Zapasy magazynowe i produkcja w toku: 

STAN MAGAZYNOWY JEDNOSTKOWA CENA EWIDENCYJNA

100 szt. 
200 szt. 
500 szt. 
300 szt. 

5 000 szt. 
300 szt. 
400 szt. 
800 szt. 

8 000 szt. 
opakowanie 100 szt.) 15 op. 

1 500 szt. 
1 200 szt. 
400 szt. 
800 szt. 

wyroby gotowe 800 szt. 
produkcja w toku wyrobów gotowych 1 550 szt. 

1 op. 
1 op. 
1 op. 
1 op. 

10 000 szt. 
5 op. 

budowa plastikowa wkładu (opakowanie 100 szt.) 10 op. 
pakowanie plastikowe flamastrów 2 000 szt. 

apas zabezpieczający wyrobów gotowych wynosi 400 szt. 
ażdy z flamastrów ma taką samą stalówkę oraz plastikową obudowę wkładu (niezależnie od koloru)

OPAKOWANIE 
FLAMASTRÓW

SKUWKA ŻÓŁTA 
+ OBUDOWA

FLAMASTER 
NIEBIESKI (1 SZT.)

WKŁAD 
NIEBIESKI

(1 SZT.)

STALÓWKA (1 SZT.)

TUSZ NIEBIESKI (5 ML)

OBUDOWA 
PLASTIKOWA 

WKŁADU
(1 SZT.)

SKUWKA 
NIEBIESKA + 
OBUDOWA 

(1SZT.)

FLAMASTER 
ZIELONY (1 SZT.)

WKŁAD 
ZIELONY
(1 SZT.)

STALÓWKA (1 SZT.)

TUSZ ZIELONY (5 ML)

OBUDOWA 
PLASTIKOWA 

WKŁADU
(1 SZT.)

SKUWKA 
ZIELONA+ 

OBUDOWA
(1 SZT.)

wartościowe zestawienie potrzeb materiałowych brutto i netto do produkcji 

JEDNOSTKOWA CENA EWIDENCYJNA 

 
 
 
 

0,10 zł/szt. 
0,10 zł/szt. 
0,10 zł/szt. 
0,10 zł/szt. 
0,01 zł/szt. 
8,00 zł/op. 

 
 
 
 
 
 

200,00 zł/op. 
200,00 zł/op. 
200,00 zł/op. 
200,00 zł/op. 

0,05 zł/szt. 
2,50 zł/op. 
1,00 zł/op. 
0,15 zł/szt. 

(niezależnie od koloru). 

STALÓWKA (1 SZT.)

TUSZ ZIELONY (5 ML)

SKUWKA 
ZIELONA+ 

OBUDOWA
(1 SZT.)

FLAMASTER 
RÓŻOWY (1 SZT.)

WKŁAD 
RÓŻOWY
(1 SZT.)

STALÓWKA (1 SZT.)

TUSZ RÓŻOWY (5 ML)

OBUDOWA 
PLASTIKOWA 

WKŁADU
(1 SZT.)

SKUWKA 
RÓŻOWA + 
OBUDOWA

(1 SZT.)



 

Ilościowo-wartościowe zestawienie p

WYSZCZEGÓLNIONE 
Zapotrzebowanie brutto

Ilość 

opakowanie flamastrów …………. szt.

ulotka z grafiką …………. szt.

flamaster żółty …………. szt.

flamaster niebieski …………. szt.

flamaster zielony …………. szt.

flamaster różowy …………. szt.

wkład żółty …………. szt.

wkład niebieski …………. szt.

wkład zielony …………. szt.

wkład różowy …………. szt.
skuwka żółta + 

obudowa …………. szt.
skuwka niebieska + 

obudowa …………. szt.
skuwka zielona + 

obudowa …………. szt.
skuwka różowa + 

obudowa …………. szt.

stalówka (op. 100 szt.) …………. op.
obudowa plastikowa 
wkładu (op. 100 szt.) …………. op.

tusz żółty (op. 2l) …………. op.

tusz niebieski (op. 2l) …………. op.

tusz zielony (op. 2l) …………. op.

tusz różowy (op. 2l) …………. op.
opakowanie plastikowe 

flamastrów …………. szt.

RAZEM  
 

wartościowe zestawienie potrzeb materiałowych

Zapotrzebowanie brutto Zapas 
magazynowy 

Zapotrzebowanie netto

Wartość Ilość/liczba

szt.  …………. szt. ………..…. 

szt. ……………. zł …………. szt. ………..…. 

szt.  …………. szt. ………..…. 

szt.  …………. szt. ………..…. 

szt.  …………. szt. ………..…. 

szt.  …………. szt. ………..…. 

szt.  …………. szt. ………..…. 

szt.  …………. szt. ………..…. 

szt.  …………. szt. ………..…. 

szt.  …………. szt. ………..…. 

szt. ……………. zł …………. szt. ………..…. 

szt. ……………. zł …………. szt. ………..…. 

szt. ……………. zł …………. szt. ………..…. 

szt. ……………. zł …………. szt. ………..…. 

op. ……………. zł …………. op. …….….…. 

op. ……………. zł …………. op. …….….…. 

op. ……………. zł …………. op. …….….…. 

op. ……………. zł …………. op. …….….…. 

op. ……………. zł …………. op. …….….…. 

op. ……………. zł …………. op. ….…….…. 

szt. ……………. zł …………. szt. ………..…. 

……………. zł   

otrzeb materiałowych: 

Zapotrzebowanie netto 

Ilość/liczba Wartość 

 szt.  

 szt. ……………………. zł 

 szt.  

 szt.  

 szt.  

 szt.  

 szt.  

 szt.  

 szt.  

 szt.  

 szt. ……………………. zł 

 szt. ……………………. zł 

 szt. ……………………. zł 

 szt. ……………………. zł 

 op. ……………………. zł 

 op. ……………………. zł 

 op. ……………………. zł 

 op. ……………………. zł 

 op. ……………………. zł 

 op. ……………………. zł 

 szt. ……………………. zł 

……………………. zł 


