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Ankieta dla przewoznika 
 

BERGER Logistik przywiazuje duza wartosc na partnerskie kontakty ze swoimi starannie wybranymi partnerami 
handlowymi. Aby moc przetrwac w zwiekszajacej sie konkurencji, musimy razem uwzgledniac coraz wyzsze 
wmagania naszych klientow w dziedinie jakosci, bezpieczenstwa i srodowiska. Naszym celem jest spelnianie 

tych wymagan najlepiej jak to mozliwe. Uczciwa wspopraca oraz wysokowartosciowe osiagniecia sa podstawa 
dlugotrwalego i owocnego wspolpartnerstwa. Dzieki temu zagwarantujemy Panstwu i sobie konkurencyjnosc 

oraz dlugoterminowe zatrudnienie na rynku transporowym. 
 

Nazwa Firmy       

Adres       

Kraj     
Kod pocz-
towy 

      
Mi
ejs

      

Nr telefonu 
      

Nr faxu 
      

E-mail       

http://       

Nr.: NIP 
      

Nr.: wpisu 
do 

      

Osoba kontakto-
wa 

      
Funkcja w 
firmie 

      
 

Posiadane certifikaty: 

 ISO 9001  ISO 14001  SQAS        

 

Ilosc i rodzaj wlasnych pojazdow: 

Ilosc 

Rodzaj pojazdu Dlugosc 
pojazdu 

Szerokosc 
wewne-
trzna 

Wysokosc 
wewne-
trzna 

Pojemnosc 

Ladownosc 
Palety 

ilosc 
EURO 
3  

ilosc 
ADR 

    
Plandeka 
skrzyniowa stan-
dard 

     m      m      m      m³      to    Ilosc 

miejsc 

          

    
Plandeka 
kurtynowa      m      m      m      m³      to    Ilosc 

miejsc 

          

    
Naczepa typu 
Mega      m      m      m      m³      to    Ilosc 

miejsc 

          

    
Plandeka 
skrzyniowa z 
przyczepa 

     m      m      m      m³      to    Ilosc 

miejsc 

          

    
Naczepa typu 
Jumbo      m      m      m      m³      to    Ilosc 

miejsc 

          

               m      m      m      m³      to    Ilosc 

miejsc 

          

               m      m      m      m³      to    Ilosc 

miejsc 

          

               m      m      m      m³      to    Ilosc 

miejsc 

          
 

Posiadane zezwolenia transportow dla nastepujacych krajow: (dotyczace prosze zakreslic znakiem X) 
  AT   BE   DE   DK   ES   FI   FR   GB   GR   IE   IT   LU   NL   PT   SE 
  CZ   EE   HU   LT   LV   PL   SI   SK 
  AL   BA   BG   BY   CH   HR   MD   MK   NO   RO   RU   TR   UA   YU 
 

Czy posiadaja Panstwo zezwolenie Rady Ministrow Europejskiej Konferencji Ministrow Transportu (CEMT)?  
ogolna liczba z tego wazne dla AT z tego wazne dla IT z tego wazne dla GR 
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Czy posiadaja Panstwo ubezpieczenie o odpowiedzialnosci cywilnej przewoznika zgodnie z konwencja CMR: (prosze 
zalaczyc kopie polisy ubezp. / wyslac faxem)? 

 TAK  NIE Firma ubezpieczeniowa        

 

Czy posiadaja Panstwo ubezpieczenie o odpowiedzialnosci cywilnej (OC) przewoznika miedzynarodowego? (prosze 
zalaczyc kopie lub wyslac faxem) 

 TAK  NIE Firma ubezpieczeniowa        

 

Czy posiadaja Panstwo wazne dokumenty o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej / koncesja? (zalaczyc kopie / 
lub wyslac faxem) 

      

 

Czy zlecacie Panstwo transporty podwykonawcom? 

 TAK  TAK czesciowo  TAK sporadycznie  NIE tylko wlasne po-
jazdy 

 

Dane dotyczace oddzialow firmy, udzialow w innych spolkach (prosze podac nazwe i adres oraz rodzaj udzialow): 

 NIE 

 TAK Miejscowosci       

 

Podstawy prawne / Deklaracje na wykonywanie zlecen transportowych 
 

1. Niniejszym potwierdzam, iz nasza firma wykorzystuje tylko pojazdy, ktore sa dopuszczone do przeprowadzania transportow, odpowiadaja 
wszelkim prawnym i urzedowym przepisom a takze posiadaja wszystkie niezbedne pozwolenia do swiadczenia transportu. 

2. Do realizacji transportow wolno zatrunic wylacznie kierowco uprawnionych do ich wykonania zgodnie z przepisami prawnymi krajow, na tere-
nie ktorych odbywa sie dany transport, a w szczegolnosci przepisow dotyczacych zatrudniania obcokrajowcow. 

3. W przypadku transportow z, do, przez oraz na terenie Niemiec obwiazuja dodatkowo ustalenia dotyczace zwalczania nielegalnego zatrudnie-
nia = GüKBillBG): 

 
a. Wyrazam zgode na przeprowadzenie kontroli wiarygodnosci naszej koncesji i polisy ubezpieczeniowej CMR. 
b. W przypadku zatrudnienia kierowcow z panstw trzecich, zobowiazuje sie do posiadania wylacznie waznych, urzedowo przetlumac-

zonych zezwolen o zatrudnieniu. Zezwolenia te sa zawsze dostepne w przypadku kontroli. 
c. Wyrazam zgode na przeprowadzenie wizytacji firmy przez Berger Logistik (kontrola jakosci, bezpieczenstwa i srodowiska). 
d. Instrukcje zawarte w zleceniach transportowych firmy Berger sa wiazace i musza byc bezwzglednie przestrzegane. Ogolne in-

strukcje zawarte sa w podreczniku dla kierowcow, ktory musi byc na stanie w kazdym samochodzie. 
 

Swoim podpisem potwierdzam prawidlowosc powyzszych danych i przyjmuje do wiadomosci ogolne warunki jak i ustale-
nia prawne.  TAK  NIE 
 

Podsumowujac, istnieje z naszej strony zainteresowanie na:  

 poledyncze zlecenia  stala wspolpraca taborem firmy 
Berger 

 stala wspolpraca wlasnym  
taborem 

 

Miejscowosc       Data       Pieczatka i podpis  

 

Wymagane zalaczniki: 
1. Kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej “Ubezpieczenie pojazdu wykonujacego transport” 
2. Kopia polisy ubezpieczeniowej “Ubezpieczenie OC przewoznika” 
3. Kopia wpisu do ewidencji o dzialalnosci gospodarczej / Koncesja 

 

 



FRÄCHTERMARKETING  

Berger-Logistik GmbH  Telefon: +43 (5338) 8421-212 
Transport & Logistik  Telefax: +43 (5338) 8421-517 
A-6241 Radfeld, Rettenbach 10a  E-mail: partner@berger-logistik.com 

 

 UWAGA! Prosimy o staranne wypelniennioe ankeity i przeslanie z powroem faxem na Nr.:  
Seite 3 von 3 +43 (5338) 8421-517 Januar 2009 

Wypelnia Firma Berger! 

Data Oceniony przez Niezawodnosct Punktualnosc 
Ochrona danych dot. 

transportu 
Postawa wobec zle-

ceniodawcy i klientow 

      

 


