
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY 
J&J Transport-Spedycja Sp. z o.o. Zaprasza do współpracy przewoźników 
posiadających ciągniki siodłowe z naczepami typu Coilmulda, Standard oraz 
Mega. 
 

ZAPEWNIAMY PAŃSTWU: 

 przewóz towarów w ruchu międzynarodowym 
 przebieg od 10,000 km/m-c. do 12,000 km/m-c 
 ładunki bez wymiany palet 
 gwarancja ciągłości zleceń 
 stałą praca przez cały rok 
 pełną dyspozycyjność profesjonalnej obsługi 
 opiekę stałego spedytora-opiekuna  
 karty paliwowe 

 

STAWKI: 
Gwarancja stawki za każdy kilometr w ruchu międzynarodowym:  

 1,00 EURO netto. (Coilmulda) 
 0,98 EURO netto. (Mega) 
 0,97 EURO netto. (standard) 

  
      PŁATNOŚCI 
Oferujemy 3 terminy płatności:  

1. Płatność z terminem 30 dniowym 
2. Płatność z terminem 14 dniowym  
3. Płatność z terminem 3 dniowym  

 
POSIADAMY DO WYNAJĘCIA NACZEPY COILMUDA  
DLA NASZYCH PODWYKONAWCÓW 

Więcej informacji pod 
numerem telefonu:  
(+48) 533 313 455 



 

 

 

 

 

 

J&J Transport-Spedycja Sp. z o.o. oferuje współpracę przewoźnikom 
posiadającym licencję na transport międzynarodowy i  ciągniki siodłowe z 
naczepami typu Coilmulda, Standard, Mega dając możliwość wykonywania 
transportów pomiędzy krajami:DE, BE, NL. 

Średnia ilość kilometrów przy dyspozycji pojazdu przez miesiąc to od 10 
000- 12 000 km. Minimalny, umowny czas wykonywania przewozów to 2-3 
tygodnie.  

 

Transporty, które wykonujemy to w 40% ładunki stali, pozostałe 40% są 
to napoje, najczęściej na paletach. Nie transportujemy ADRów oraz ładunków z 
dużą ilością miejsc załadunku lub rozładunku.  

Jeżeli pojazd nie posiada palet na wymianę, nie wymagamy od 
przewoźnika wymiany. 

 

Każdorazowy wyjazd rozpoczynamy z terenu Niemiec, tam przewoźnik 
jest zobowiązany podstawić pojazd (kody DE 4,5,3). Do każdego ładunku 
wysyłamy e-mailem zlecenie transportowe, które zawiera szczegóły wykonania 
danego transportu. 

 

 

Organizujemy również wyjazdy i powroty 
do Polski, lecz jest to poza stałą współpracą 
oznacza to, że każdy przewoźnik ma 
możliwość odmowy naszego  ładunku i 
wyjechania lub powrotu do Polski na 
własną rękę. 

 

Więcej informacji pod 
numerem telefonu:  
(+48) 533 313 455 



 

 

 

 

 

Od przewoźników wymagamy: 

 OC przewoźnika na kwotę minimum 150 tys. €, 
 licencję transportu międzynarodowego, 
 ubezpieczenie kabotażowe na Niemcy oraz na pozostałe kraje UE na 

kwotę minimum 300 tys. €. 
 Pojazd z klasą emisji spalin Euro4,Euro5,Euro6 
 naczepa wyposażona w pasy, kątowniki oraz maty antypoślizgowe  
Od kierowców wymagamy, aby  maksymalnie wykorzystywali swój czas jazdy oraz, aby 
informowali naszą spedycję o wszystkich nieprawidłowościach, które następują podczas 
wykonywania transportu. 

 

Procedura weryfikacji podwykonawców 
Przed rozpoczęciem współpracy podwykonawca jest zobowiązany przedstawić: 

1. Kopie dokumentów: 

 wpis do rejestru Sądu Gospodarczego/KRS lub ewidencji działalności 
gospodarczej, 

 zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, 
 potwierdzenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej, 
 aktualną polisę ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej 

Przewoźnika, 
 licencję na prowadzenie międzynarodowego transportu drogowego 
 dowody osobiste kierowców 
 dowód rejestracyjny pojazdu 

2. Informacje: 

 nazwisko, imię i zajmowane stanowisko  
osoby zgłaszającej gotowość współpracy  
z J&J Transport-Spedycja Sp. z o.o. 

 numer telefonu kontaktowego, faksu, adres e-mail. 

Więcej informacji pod 
numerem telefonu: 
(+48) 533 313 455 



 

 

 

 

 

Stawiamy przede wszystkim na relacje partnerskie, dlatego 
podchodzimy indywidualnie do naszych podwykonawców. Doskonale 
znamy rynek transportowy, jesteśmy na nim od przeszło 10 lat. 
Współpracujemy z wieloma podmiotami i ukierunkowani jesteśmy na 
pomoc w różnych dziedzinach branży transportowej : 

 licencje transportowe 

 najem długoterminowy  

 karty paliwowe 

 ubezpieczenie OCP 

 rozliczenie czasu pracy kierowcy  

 przedstawicielstwo w UE  

 GPS 

 

 

 

J&J Transport-Spedycja Sp. Z O.O. 

Składowa Dz. Ew. 755/2 

67-100 Nowa Sól 

 

 

tel.   +48 (68) 888 00 21 

fax.   +48 (68) 420 09 98 

email:  kontakt@jj-ts.pl 


