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Wprowadzenie

W procesie tworzenia dóbr i usług producenci coraz częściej korzystają z ze-

wnętrznych źródeł zaopatrzenia, których celem jest dostarczenie odpowiednie-

go asortymentu części i materiałów. Rosnący udział w strukturze produktu ele-

mentów pochodzących z kooperacji stawia przed ich nabywcą szczególne zadanie 

związane z kształtowaniem zarówno ilości, jak i jakości dostawców. Zasadniczego 

znaczenia nabiera prawidłowy dobór zestawu kryteriów, według którego prowa-

dzona będzie procedura selekcji. Ze względu na wysokie koszty związane z wy-

borem dostawców przedsiębiorstwa stosują różne metody, począwszy od prostych 

zapytań o cenę do fi rm, które znajdują się na liście kwalifi kowanych dostawców, 

a kończąc na rozbudowanych analizach, opartych na szeregu kryteriów, stoso-

wanych przy zamówieniach publicznych o znacznej wartości. Celem artykułu 

jest przedstawienie podstawowych kryteriów wykorzystywanych przez polskie 

przedsiębiorstwa przy doborze fi rm współpracujących.

1. Kooperacja przemysłowa

Wraz z rozwojem procesów globalizacji i standaryzacji produkcji przedsię-

biorstwa podejmują decyzje o dezintegracji własnej działalności. Dotychczasowa 

zostaje poddana gruntownej weryfi kacji oraz podzielona na szczegółowe obszary, 

które poddawane są analizie klasyfi kującej według możliwych korzyści i kosztów. 
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Działalność taką, polegającą na wydzielaniu pewnych obszarów i przekazywaniu 
ich do realizacji na zewnątrz, nazywa się outsourcingiem1. Może on przybierać 
różny poziom współpracy i charakteryzować się różnego rodzaju powiązaniami 
pomiędzy podmiotami współdziałającymi w jego ramach2. Celem podejmowa-
nych działań jest osiągnięcie w wąskim zakresie trwałej i zdecydowanej przewagi 
nad innymi uczestnikami tego samego segmentu rynku – głównie w zakresie od-
mienności, funkcjonalności, użyteczności wytwarzanych wyrobów czy świadczo-
nych usług3. Uwzględniając własne zasoby oraz możliwości, skupienie następuje 
na tych obszarach, które przyniosą przedsiębiorstwu największe korzyści i w któ-
rych przedsiębiorstwo będzie mogło wykorzystać swoje kluczowe kompetencje. 
Poprzez kluczowe kompetencje rozumie się główne umiejętności organizacji, któ-
ra pozwalają jej oferować nabywcom unikalną wartość4. Tworzą one stałą prze-
wagę konkurencyjną, pomagają rozszerzać portfel produktów i rynków, a także 
tworzyć unikalne relacje z innymi uczestnikami danego segmentu. Defi niuje się 
je jako złożone związki umiejętności zbiorowego uczenia się, które wykorzysty-
wane są w procesach organizacyjnych5.

Dezintegracja działalności, polegająca na przechodzeniu do nowych form 
organizacji produkcji opartych w zwiększającym się stopniu na dostawach z ze-
wnątrz, niesie dla przedsiębiorstwa bardzo ważne skutki związane z odpowiednią 
organizacją zakupów zaopatrzeniowych, które defi niuje się jako „funkcję odpo-
wiedzialną za pozyskanie wyposażenia, materiałów, komponentów (półfabryka-
tów), części i usług poprzez nabywanie, dzierżawienie lub w inny legalny sposób 
w celu ich zużycia do produkcji lub odsprzedaży”6. Zadaniem funkcji zaopatrze-
nia jest taki dobór dóbr i usług oraz kombinacji czynników decydujących o za-
kupach, które zapewnią najbardziej racjonalną i efektywną realizację działalności 

podstawowej przedsiębiorstwa7. Defi nicja ta wskazuje na szeroki podział naby-

1  Zob. J. Foltys, Wieloaspektowy model outsourcingu na przykładzie sektora hutnictwa, żelaza 
i stali, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, s. 17.

2  Przykładowo można wyróżnić następujące rodzaje outsourcingu: zlecenie funkcji, outsourcing 
usług, insourcing, co-sourcing, udział w korzyściach. Zob.: Ch.L. Gay, J. Essinger, Outsourcing 
strategiczny, koncepcje, modele i wdrażanie, Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 14-15.

3  B. Kaczmarek, Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Łódzkiego, Łódź 2000, s. 17.

4  Zob.: E. Głuszek, J. Niemczyk, Portfel kompetencji, MBA 6/2003, s. 31-34.
5  G. Hamel, C.K. Prahalad, Th e Core Competence of the Corporation, „Harvard Business Re-

view”, 1990, No. 3, s. 79-91.
6  K. Lysons, Zakupy zaopatrzeniowe, PWE, Warszawa 2004, s. 13.
7  S. Wesołowski, Uwarunkowania wzrostu wartości dodanej w procesie zaopatrzenia materiało-

wego, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” nr 7-8/1998, s. 149.
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wanych dóbr, które w procesie produkcyjnym przedsiębiorstwa mają różne zna-

czenie. Przeznaczenie to najczęściej determinuje sposób i drogę nabycia danego 

elementu oraz zakres relacji pomiędzy nabywcą i odbiorcą, a także typ transakcji, 

jaki będzie dominował pomiędzy uczestnikami8.

Wzrost skali zadań powierzanych dostawcom zewnętrznym przyczynia się 

do rozwoju różnych form kooperacji, którą można defi niować jako współdziała-

nie fi rm pozwalające na uzyskanie dodatkowych wzajemnych korzyści w procesie 

osiągania różnych celów indywidualnych podporządkowanych osiągnięciu celu 

nadrzędnego, dla którego dany układ został powołany9. Jest to zatem „układ sto-

sunków i zależności między podmiotami, z których jeden – jako producent wy-

twarzanego na rynek wyrobu – korzysta z pomocy innych podmiotów, będących 

w tym układzie kooperantami (czynnymi) wnoszącymi do produkowanego wy-

robu swój wkład specjalistyczny w postaci półwyrobów, półfabrykatów, zespołów, 

podzespołów lub innych części składowych, albo niezbędne do jego wytworze-

nia specjalistyczne operacje technologiczne (...)”10. Kooperacja oprócz typowych 

powiązań produkcyjnych, w których jedna strona wykonuje dla fi nalnego pro-

ducenta różnego rodzaju półfabrykaty, części lub nieznormalizowane podzespo-

ły według szczegółowej specyfi kacji odbiorcy przeznaczone do produkcji okre-

ślonych wyrobów fi nalnych dotyczy również innych obszarów funkcjonowania 

przedsiębiorstw:

badania i rozwoju (np. współpraca w zakresie kształtowania produktu i pro-a) 

cesów jego wytwarzania);

przygotowania produkcji (np. w zakresie typizacji, normalizacji czy stan-b) 

daryzacji);

zaopatrzenia materiałowego (wspólne występowanie wobec producentów c) 

posiadających dużą siłę przetargową, wspólne magazynowanie i składowanie 

zakupionych produktów, wspólna gospodarka magazynowa itp.);

zbytu i obsługi klienta (w zakresie badania popytu, działań promocyjno-d) 

marketingowych, sprzedaży, wspólnej organizacji sieci sprzedaży itp.);

8  Rodzaje transakcji na rynku przemysłowym mogą przybierać różny charakter, począwszy 
od transakcji jednorazowych, poprzez powtarzalne powiązania długofalowe, partnerstwo, 
alianse, aż do transakcji sieciowych, zob.: F.E. Webster Jr., Th e Changing Role of Marketing 
in the Corporation, „Journal of Marketing”, 1992, vol. 56, s. 5.

9  J. Choroszczak, A. Ujwary-Gil, Analiza fazy tworzenia aliansu strategicznego fi rmy krajowej 
z zagranicznym kooperantem, „Organizacja i Kierowanie” nr 3, rok 2003, s. 18.

10  Encyklopedia Biznesu, tom 1, pod redakcją W. Pomykało, Fundacja Innowacji, Warszawa 
1995, s. 446.
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eksploatacji środków trwałych (w zakresie wspólnego wykorzystania okre-e) 

ślonych maszyn i urządzeń, a także środków transportu, wzajemne świad-

czenie usług w zakresie remontów, obsługi produkcji i konserwacji);

wspólnej organizacji szkoleń i treningów;f ) 

zarządzania (w zakresie integracji systemów organizacyjnych, implemen-g) 

tacji nowych rozwiązań techniczno-informatycznych, tworzenia wspólnych 

baz danych itp.).

Wybór obszaru współpracy, podział kompetencji, a także udział w kosztach 

i korzyściach determinuje zakres i charakter powiązań. W szczególnych przy-

padkach następuje pełna integracja zasobów, co pozwala na osiągnięcie efektu 

synergii i rozwój partnerskich stosunków w tworzących się aliansach i przedsię-

biorstwach wirtualnych11. Niezwykle istotnym warunkiem efektywności tego ro-

dzaju współdziałania jest prawidłowy dobór partnerów, którzy powinni charakte-

ryzować się podobną siłą ekonomiczną i poziomem technicznym, nierównowaga 

może bowiem prowadzić do zdominowania tego partnera, który charakteryzuje się 

słabszym potencjałem12. Dezintegracja działalności oraz wchodzenie w różnego 

rodzaju związki kooperacyjne związane z przekazywaniem realizacji niektórych 

procesów zewnętrznym podmiotom powinno przyczynić się do13:

obniżenia cen produkowanych wyrobów i świadczonych usług;a) 

obniżenia kosztów całkowitych prowadzenia działalności;b) 

uzyskania dostępu do nowych technologii do wykorzystania w produkcji c) 

lub rozwiązaniach informacyjnych, lub uzyskania dostępu do wolnych mocy 

produkcyjnych o bardzo dużej jakości;

redukcji czasu trwania cykli produkcyjnych;d) 

lepszego i bardziej efektywnego wykorzystania zasobów;e) 

dostępu do zasobów, którymi organizacja nie dysponuje;f ) 

dostępu do rynku globalnego;g) 

obniżenia ryzyka prowadzenia działalności oraz pozyskania kapitału;h) 

standaryzacji procedur i możliwości realizacji funkcji trudnych do wykonania i) 

w warunkach, którymi dysponuje organizacja;

11  A.M. Zarzycka, Przyszłościowa forma kooperacji. Koncepcja przedsiębiorstwa wirtualnego na 
przykładzie fi rm szwajcarskich i niemieckich, „Przegląd Organizacji” 1/1999, s. 21.

12  Zob. S. Sudoł, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsię-
biorstwem, PWE, Warszawa 2002, s. 258.

13  Zob. M. Dudzik, Outsourcing zakupów, czyli koniec funkcji zakupów?, „Gospodarka Mate-
riałowa i Logistyka” nr 1/2005, s. 5, Ch.L. Gay, J. Essinger, Outsourcing strategiczny..., op. 
cit. s. 16-17.
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możliwości prowadzenia szczegółowej kontroli wszystkich wydatków zwią-j) 

zanych z prowadzoną działalnością;

poprawy jakości wytwarzanych wyrobów.k) 

Współdziałanie przedsiębiorstw w procesie tworzenia dóbr i usług jest co-

raz popularniejszym zjawiskiem. Przynosi wymierne korzyści wszystkim, któ-

rzy w nim uczestniczą, głównie poprzez skupianie się na tych funkcjach, które 

wykonują najlepiej, w których posiadają silną pozycję konkurencyjną, ulegającą 

wzmocnieniu w związku z coraz głębszą specjalizacją działalności.

2. Lista kwalifi kowanych dostawców

Decyzja o dezintegracji własnej działalności i przekazaniu znacznego zakresu 

funkcji na zewnątrz zmusza przedsiębiorstwa do zmiany podejścia do zaopatrzenia 

i dostawców. Tradycyjnie dostawcy byli traktowani jako przeciwnicy, dążono do 

uzyskania od nich jak najkorzystniejszych warunków, przy jednoczesnym braku 

zapewnienia im bezpieczeństwa działania. W literaturze tego rodzaju powiąza-

nia określano jako długofalowe zobowiązania umowne, w których „(...) stosunki 

są kierowane w sposób bezpośredni i raczej antagonistyczny niż partnerski, a na-

bywca jest przeciwnikiem sprzedawcy w walce o niską cenę14”. W tego typu ukła-

dzie producenci posiadali szeroki wachlarz dostawców dla każdej pozycji asorty-

mentowej, którzy konkurowali pomiędzy sobą o względy i zamówienia odbiorcy, 

a głównym narzędziem walki była niska cena. Szeroki zakres dostawców po-

zwalał jednocześnie wywierać na nich nacisk w celu podtrzymania atrakcyjnych 

warunków współpracy oraz gwarantował bezpieczeństwo odbiorcy w wypadku 

problemów u partnera preferowanego. Należy zaznaczyć, że współcześnie prze-

prowadzane badania wskazują, że w wielu przedsiębiorstwach w dalszym ciągu 

dominuje ten typ powiązań15.

Producenci realizując politykę zakupów, tworzą listy kwalifi kowanych dostaw-

ców, na których umieszcza się wszystkich, którzy spełniają określone, najczęściej 

niezbyt wygórowane warunki. W momencie wystąpienia zapotrzebowania wy-

syła się do nich zapytanie ofertowe o cenę, wskazując jednocześnie preferowany 

termin realizacji. Pozostałe warunki najczęściej są z góry określone i nie podle-

14  F.E. Webster Jr., Th e Changing Role of Marketing in the Corporation, „Journal of Marketing“ 
1993, nr 56, s. 5.

15  Badania prowadzone w latach 2007-2008 w ramach badań własnych: Procesy dostosowaw-
czo-modyfi kujące funkcjonowanie przedsiębiorstw w kooperacji przemysłowej.
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gają negocjacjom. Kontrakt otrzymuje ten dostawca, który zaproponuje najniższą 

cenę i jest w stanie zagwarantować jego wykonanie w ustalonym terminie. W ten 

sposób realizuje się zazwyczaj zakupy rutynowe, które mają charakter standar-

dowych, prostych procedur16. W zależności od przedsiębiorstwa w procesie two-

rzenia listy kwalifi kowanych dostawców używa się co najwyżej kilku kryteriów, 

które są podstawą szeregowania uczestników postępowania.

Tabela 1. Typowe warunki wykorzystywane przy tworzeniu 
listy kwalifi kowanych dostawców

Lp. Warunki tworzenia listy kwalifi kowanych dostawców
Procent 
wskazań 

1. Szerokość i głębokość oferowanego lub produkowanego asortymentu 76,4

2. Wdrożony system zarządzania jakością 72,0

3. Lokalizacja 63,2

4.
Posiadane certyfi katy dotyczące oferowanych produktów lub możliwość 
ich certyfi kowania

48,2

5. Wizerunek i pozycja konkurencyjna na rynku 41,4

6. Referencje i opinie innych uczestników rynku 40,2

7.
Kondycja fi nansowa dostawcy (najczęściej wymagane jest potwierdzenie 
z banku)

34,8

8. Potencjał techniczny, technologiczny oraz poziom zdolności produkcyjnych 22,1

9. Doświadczenie, umiejętności i poziom świadczonych usług 18,4

10. Czas funkcjonowania na rynku 11,9

Źródło: opracowanie własne.

Na listach kwalifi kowanych dostawców najczęściej umieszczane są fi rmy o nie-

wielkiej sile przetargowej, które kooperują w różnym zakresie najczęściej z domi-

nującym partnerem narzucającym wszystkie warunki współpracy. Zaliczane są 

one do małych i średnich przedsiębiorstw o małym portfelu nabywców. Współ-

praca z dominującymi producentami niesie dla kooperantów czynnych szereg za-

grożeń i obaw.

16  M.D. Hutt, T.W. Spech, Zarządzanie marketingiem. Strategia rynku dóbr i usług przemysło-
wych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 102.
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Tabela 2. Najistotniejsze obawy związane z kooperacją przemysłową

Lp. Wyszczególnienie Liczba wskazań*

1.
Obawa zbyt dużego uzależnienia technicznego i handlowego 
od partnera

37

2. Obawa przed przejęciem kadry i kluczowych specjalistów 28

3. Obawa obniżenia rentowności działalności 26

4.
Obawa przed koniecznością dostosowywania się do warunków 
cenowych, jakościowych i innych warunkujących współpracę

23

5. Obawa przed koniecznością ponoszenia kosztów współpracy 10

6. Obawa przed nawiązaniem współpracy z dostawcami fi rmy 9

7. Obawa utraty siły przetargowej 6

8. Obawa przed przejęciem 5

9. Obawa utraty autonomii Brak wskazań

10. Obawa przed zbyt dużą i częstą kontrolą ze strony partnerów Brak wskazań

11.
Obawa przed utraceniem własnej tożsamości przez nadmierne 
podporządkowanie partnerowi

Brak wskazań

12. Obawa utraty pozycji konkurencyjnej na innych rynkach Brak wskazań

13. Obawa związana z trudnościami z wyjściem z układu Brak wskazań

*  Każde z przedsiębiorstw mogło wskazać trzy główne zagrożenia 
(próba badawcza 48 przedsiębiorstw).

Źródło: opracowanie własne.

W trakcie badań prowadzonych w latach 2007-2008 na próbie 48 przedsię-

biorstw starano się zidentyfi kować podstawowe zagrożenia współpracy. Zatrud-

nienie w analizowanych jednostkach wahało się od 6 osób (wykonywanie napraw 

remontowych) do 86 (dostawy części zamiennych do wyposażenia produkcyjnego 

w szerokim zakresie). Niski potencjał oraz mała presja negocjacyjna zmusza je do 

nawiązywania kontaktów, które są mało rentowne i niosą wiele obaw związanych 

z możliwością zdominowania lub przejęcia przez nabywcę. Badania pozwoliły zi-

dentyfi kować szereg zagrożeń wynikających ze współpracy z partnerem o dużej 

sile przetargowej. Dominowała w nich obawa przed zbyt dużym uzależnieniem 
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technicznym i handlowym, obawa o przejęcie kadry i kluczowych specjalistów17 

oraz obawa przed obniżeniem rentowności działania.

3. Kryteria wyboru dostawcy w kooperacji przemysłowej

O wyborze dostawców, typie powiązań oraz rodzaju i zakresie transakcji de-

cyduje wiele czynników, o różnym wpływie oddziaływania i różnym znaczeniu. 

Inaczej dokonuje się zakupów surowców, półproduktów i materiałów przeznaczo-

nych do produkcji, które mają zasadniczy wpływ na wartość dodaną tworzone-

go dobra, inną drogą natomiast są dostarczane części zaopatrzeniowe, normalia, 

wyroby standardowe, a jeszcze inaczej usługi profesjonalne czy zakupy nowych 

technologii związanych z postępem technicznym. Biorąc pod uwagę szeroki za-

kres dóbr nabywanych przez przedsiębiorstwa, należy przeprowadzić ich podział 

na grupy, które mogą przybrać charakter18:

materiałów strategicznych o dużym wpływie na wartość dodaną tworzonego a) 

wyrobu i jednocześnie znacznym ryzyku związanym z ich nabyciem;

materiałów o niewielkim wpływie na tworzoną wartość, jednak o zasadni-b) 

czym znaczeniu w procesach produkcyjnych, których brak może przyczynić 

się do ograniczenia a nawet wstrzymania produkcji – stanowią one „wąskie 

gardła” i charakteryzują się dużym ryzykiem związanym z ich nabyciem;

materiałów o dużym wpływie na wartość dodaną i małym ryzyku związa-c) 

nym z ich nabyciem, najczęściej grupę tę stanowią normalia przemysłowe 

i standardowe produkty o szerokich możliwościach nabycia;

materiałów o znikomym wpływie na tworzoną wartość produktu i małym d) 

ryzyku nabycia.

Podział nabywanych dóbr według wpływu i udziału w tworzeniu wartości 

dodanej rodzi konieczność różnicowania dostawców. W zależności od przedsię-

biorstwa organizującego proces zakupu można wyróżnić kilka kategorii dostaw-

ców, którzy reprezentują różny zakres i charakter współpracy.

17  W przedsiębiorstwie zajmującym się dostawą części zamiennych w latach 2005-2008 płyn-
ność załogi kształtowała się na poziomie przekraczającym 20% rocznie.

18  Zakupy dokonywane przez przedsiębiorstwa można klasyfi kować według różnych kryteriów, 
przykładowo S. Wesołowski wskazuje na trzy grupy: zakupy wyrobów kooperacyjnych, zaku-
py standardowych wyrobów oraz zakupy materiałów przeznaczonych do dalszego przerobu 
w przedsiębiorstwie zakupującym; S. Wesołowski, Funkcje zaopatrzenia a tendencje w orga-
nizacji produkcji, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” nr 5/1998, s. 98.
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Najważniejszą grupę stanowią partnerzy strategiczni, określani jako dostaw-

cy pierwszego rzędu, z którymi powinna nastąpić integracja oparta na zawarciu 

długoterminowej umowy, ścisłej współpracy, negocjacji upustów w zależności 

od wielkości zakupu, form kredytowania, warunków i czasów dostaw. Dostawcy 

drugiego i trzeciego rzędu (dodatkowi, rezerwowi, uzupełniający, pozostali) naj-

częściej zajmują się dostawami materiałów i wyrobów standardowych o znacznie 

mniejszym znaczeniu i o małej intensywności kontaktów. Często zajmują się oni 

realizacją dostaw dla partnerów strategicznych19. Ilość dostawców funkcjonują-

cych w poszczególnych przedsiębiorstwach jest różna i zależy od wielu czynni-

ków, takich jak20:

różnorodność wyposażenia produkcyjnego, jego zużycie, wiek oraz jakość, –

jakości i nowoczesność produkcji (procesów produkcyjnych), –

dywersyfi kacji głębokościowa i szerokościowa produkcji (programów pro- –

dukcyjnych),

jakość i nowoczesność produktu, –

przeznaczenie produktu, –

ilość dostawców w poszczególnych grupach oraz odbiorców produktów, –

struktura organizacyjna (centralizacja i decentralizacja zaopatrzenia). –

Przedsiębiorstwo podejmując decyzję o nawiązaniu szerokiej współpracy z ryn-

kiem, szczególną uwagę musi poświęcić na poszukiwanie partnerów, nawiązy-

wanie kontaktów, a także na utrzymanie i rozwój odpowiednich relacji. W za-

leżności od znaczenia dostarczanych dóbr w procesach produkcyjnych odbiorcy 

lub w wartości dodanej tworzonego produktu można stosować różnego rodzaju 

procedury, o różnym stopniu sformalizowania. Najbardziej uniwersalną meto-

dą jest wybór dostawcy, przy którym stosuje się specyfi czne kryteria ustalone na 

podstawie rodzaju prognozowanego zakupu. Stosowana procedura może mieć 

bardziej lub mniej sformalizowany charakter. Przy zakupach strategicznych, cha-

rakteryzujących się znacznym kosztem nabycia, i przy zakupach materiałów sta-

nowiących wąskie gardła najczęściej stosuje się szczegółowy zakres kryteriów, 

klasyfi kując je według znaczenia dla nabywcy. Dobór dostawców powinien od-

bywać się zgodnie z procedurą, która zawiera się w trzech fazach: identyfi kacji, 

zamawiania i realizacji.

19  Zob.: S. Wesołowski, Uwarunkowania wzrostu wartości dodanej w procesie zaopatrzenia ma-
teriałowego, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” nr 7-8/1998, s. 149.

20  Zob.: D. Nowak, Kooperacja i jej wpływ na innowacyjność dostawców na rynku przemysłowym, 
w: Zarządzanie wiedzą w warunkach globalnej współpracy przedsiębiorstw, red. J. Bogdaniecki, 
M. Kuzela, I. Sobczak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 125-135.
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Zasadniczą częścią procedury jest faza druga, w której następuje analiza rynku, 

określenie kryteriów oraz ocena i wybór dostawcy. Dobór kryteriów najczęściej 

jest związany z charakterem zakupu oraz rodzajem nabywanego dobra. Przy do-

brach niestandardowych, o potencjalnym dużym koszcie nabycia i strategicznym 

znaczeniu dla nabywcy, stosuje się rozbudowane procedury obejmujące kilkana-

ście, a nawet kilkadziesiąt weryfi katorów. Przy zakupach standardowych o dużej 

wartości nabycia, ale niewielkim ryzyku zakupu, stosuje się jedno lub co najwyżej 

kilka kryteriów. Najczęściej przy tego rodzaju zakupie podstawowym kryterium 

jest cena, która dominuje zwłaszcza w sektorze publicznym.

Rys. 1. Fazy procedury zakupów oraz czynności podejmowane 
w poszczególnych fazach

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Lysons, Zakupy zaopatrzeniowe, 
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 104.

Stosowane w procesie doboru partnerów kryteria można podzielić na dwie 

grupy. Pierwsza związana jest z działalnością potencjalnego dostawcy, druga 

dotyczy stricte cech nabywanego dobra. Do pierwszej należą takie elementy, 

jak lokalizacja, posiadany potencjał wytwórczy, doświadczenie i umiejętności 

załogi, wizerunek i działalność proekologiczna, a do drugiej jakość oferowa-
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nych produktów, ich niezawodność, warunki gwarancji i serwisu, rodzaj i ja-

kość materiałów używanych do produkcji21.

Tabela 3. Najczęściej stosowane kryteria doboru dostawców 
w zakupach strategicznych

Kryterium Charakterystyka Procent 
wskazań 

Cena 
(w ujęciu jednostkowym, 
lub w zakresie grupy 
asortymentowej)

Poziom cen w stosunku do innych oferentów, poziom cen 
w stosunku do oferowanej jakości

96,8

Jakość oferowanych 
produktów

Zgodność z wymaganiami technicznymi, normami, 
gotowość do certyfi kacji dostarczanych produktów, 
zaświadczenia certyfi kujące od zewnętrznych jednostek, 
gotowość dostarczania próbek do badań

94,5

Warunki płatności

Procedury dotyczące naliczania karnych odsetek, 
skłonność do wydłużania terminów płatności, rezygnacja 
z karnych odsetek, rezygnacja z faktoringu, gotowość 
do zmian warunków płatności

82,1

Referencje i certyfi katy

Opinie i zaświadczenia innych uczestników rynku o nale-
żytym wykonaniu kontraktu przez dostawcę, certyfi katy 
jakościowe oferowanych produktów, zaświadczenia 
o materiałach użytych przy produkcji, konieczność 
realizacji zakupów u certyfi kowanych poddostawców

74,2

Kondycja fi nansowa

Zabezpieczenia związane z realizacją projektu (jego fi nan-
sowanie), wadia i opłaty przetargowe, gotowość 
do współfi nansowania nowych rozwiązań, klasa wiarygod-
ności kredytowej, osiągane zyski, wielkość przepływów 
gotówkowych, kapitał obrotowy

48,5

Pozycja rynkowa 
dostawcy

Wizerunek dostawcy na rynku, działalność proekologicz-
na, systemy utylizacji odpadów poprodukcyjnych

42,7

21  Analiza kryteriów wyboru dostawcy może być prowadzona w układzie wyodrębnionego 
przedsiębiorstwa lub w układzie całościowym dla grupy przedsiębiorstw, rynku lub bran-
ży; zob.: E. Prałat-Kubiszewska, Kryteria wyboru dostawcy – przegląd wyników badań, „Go-
spodarka Materiałowa i Logistyka” nr 6/2002, s. 6-10; M. Dąbrowska-Mitek, Klasyfi kacja 
i ocena dostawców na przykładzie Przedsiębiorstwa Wyrobów Cukierniczych Odra SA, „Gospo-
darka Materiałowa i Logistyka” nr 10/2006, s. 2.
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Kryterium Charakterystyka Procent 
wskazań 

Możliwości 
produkcyjno-techniczne

Nowoczesność i niezawodność parku maszyn, wielkość 
zainstalowanych mocy produkcyjnych, elastyczność 
w zakresie kształtowania mocy produkcyjnych, doświad-
czenie i kompetencje załogi, podatność na sugestie 
i żądania w zakresie zmiany technologii produkcji, 
systemy podzlecania zadań produkcyjnych

42,1

Możliwość realizacji 
dostaw kompleksowych

Szerokość i głębokość oferowanych dostaw, możliwości 
poszerzenia oferty w przyszłości, elastyczność w zakresie 
realizacji umów rocznych

36,4

Sposób załatwiania 
reklamacji

Czas załatwienia reklamacji, koszty reklamacji, pomoc tech-
niczna, system szkoleń i prezentacji oferowanych wyrobów

18,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2007-2008.

W zależności od rodzaju zakupu przedsiębiorstwa mogą wybrać kilka kry-

teriów, których specyfi ka powinna odpowiadać realizowanej potrzebie. W ra-

mach przeprowadzanych badań związanych z doborem dostawcy sporadycznie 

wskazywano na takie kryteria, jak termin dostawy, jakość oferowanych produk-

tów czy warunki płatności. Elementy te najczęściej są ustalone w ogólnych wa-

runkach zakupu i ich realizacja jest obligatoryjna dla dostawcy. W przypadku 

niemożności spełnienia wytycznych dyktowanych przez odbiorcę, oferty poten-

cjalnych dostawców nie są rozpatrywane. Przystępując do procedury związanej 

z doborem dostawcy, wskazuje się już bowiem pewne warunki, które musi speł-

nić każdy uczestnik.

Tabela 4. Typowe obligatoryjne warunki doboru dostawców

Kryterium obligatoryjne Cecha kryterium Procent wskazań

Warunki płatności Tylko odroczona forma od 14 do 90 dni
100,0 

(46 przedsiębiorstw)

Warunki dostaw Dostawa na koszt dostawcy 
100,0 

(46 przedsiębiorstw)

Poziom cen 
Konieczność utrzymania oferowanego 
poziomu cenowego przez ustalony okres 
(najczęściej od 6 miesięcy do jednego roku)

95,6 
(44 przedsiębiorstwa)
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Kryterium obligatoryjne Cecha kryterium Procent wskazań

System zarządzania 
jakością

Wdrożony i certyfi kowany system jakości 
zgodny z normą ISO 9000

89,1 
(41 przedsiębiorstw)

Termin dostawy 
W zależności od normatywu, najczęściej 
2-7 dni, w niektórych przypadkach kilka 
godzin

86,9 
(40 przedsiębiorstw)

Jakość

Dostarczane produkty muszą mieć udoku-
mentowane źródło pochodzenia (najczęściej 
wskazuje się, że oferowane części, półfabrykaty 
służące do produkcji nie mogą być pochodze-
nia chińskiego)

78,2 
(36 przedsiębiorstw)

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy specyfi kacji istotnych warunków 
zamówienia i warunków przetargów 46 przedsiębiorstw w latach 2007-2008.

Podsumowanie

Działalność każdej organizacji jest tak efektywna, jak efektywne jest jej naj-

słabsze ogniwo. Decydując się zatem na kooperację, w której wiele funkcji wy-

konują przedsiębiorstwa z zewnątrz, należy bardzo starannie dopierać partnerów 

według odpowiednich kryteriów. Prowadzone badania wskazują, że w dalszym 

ciągu dominują tradycyjne kryteria, takie jak jakość, cena czy warunki płatności. 

Jednocześnie należy zaznaczyć, że rośnie udział kryteriów, które jeszcze kilka lat 

temu miały znikome znaczenie, takich jak możliwości produkcyjne czy możli-

wość realizacji dostaw kompleksowych.

CRITERIA OF VENDOR RATING IN INDUSTRIAL COOPERATION

Summary

In the process of goods and services creation, the producers more and more 
often supply from outside sources which role is to provide the appropriate 
assortment of spare parts and materials. Th e growing share, in the product 
structure, of elements originating from cooperation, sets the ambitious goal 
for purchaser connected with the creation of both the quantity and quality 
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of suppliers. Th e appropriate selection of the criteria set, according to which 
this vendor rating will be carried out, becomes a fundamental signifi cance. 
With a view to high costs connected with the vendor rating process the com-
panies apply diff erent methods. Th ese methods vary in complicity starting 
with the simple inquiry about the price, submitted to the companies from the 
list of qualifi ed suppliers, and fi nishing with the developed analyses based on 
a range of criteria followed in the competitive tendering for orders of consid-
erable value. Th is paper aims at presentation of the essential criteria applied 
by Polish enterprises in vendor rating.

Translated by Dariusz Nowak


