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Szanowni Państwo! 

Pragniemy przedstawić Państwu naszą ofertę na kompleksowe usługi 

logistyczno-magazynowe w obrębie Portu Gdańskiego. 

Od prawie dwudziestu lat pracujemy w eksporcie i imporcie przede wszystkim 

wyrobów stalowych. Praca ta pozwoliła nam nabrać dużego doświadczenia 

w obsłudze kontraktów. 

Bazując na zdobytym doświadczeniu rozpoczęliśmy własną działalność 

logistyczną i oferujemy kompleksowe, dopasowane do potrzeb naszych 

Klientów usługi z zakresu gospodarki magazynowej, odprawy celnej i logistyki 

m.in.: 

➢ podjęcie kontenera z materiałem w porcie; 

➢ odprawa celna materiału; 

➢ rozładunek i składowanie na naszym magazynie; 

➢ dostawę do wskazanego miejsca; 

➢ odebranie od Państwa materiału;  

➢ transport do/z portu;  

➢ załadunek materiału do kontenerów, mocowanie; 

➢ wysyłka morska do Państwa Klienta. 

Jesteśmy w stanie obsługiwać ciężkie kontenery (20’ – 28t brutto samego 

załadunku). Posiadamy sprzęt umożliwiający ważenie każdego kręgu/palety 

do 8 ton, mamy możliwość zdjęcia pełnego 20’ kontenera oraz prowadzimy 

skład celny i magazyn czasowego składowania. 
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Lokalizacja magazynów 

Nasze magazyny znajdują się w okolicy Portu DCT oraz GTK i są od niego 

oddalane o około 5 km. Zdjęcie zamieszczone poniżej przedstawia ich 

lokalizację. 

 

Legenda: 

1. Magazyn 1 – ul. Budowniczych Portu Północnego 17, Gdańsk 

2. Magazyn 2 – ul. Majora Henryka Sucharskiego 69, Gdańsk 

3. Magazyn 3 – ul. Ku Ujściu 4, Gdańsk 

Zakres usług portowych 

Oferujemy pełną obsługę szeroko rozumianego odbioru materiału                                  

w porcie, a także wysyłki materiału drogą lądową lub morską. W zależności od 

potrzeb Klienta możemy zająć się kwestią rozładunku lub załadunku 

kontenerów, wszelkich operacji portowych, odprawy celnej materiału, rewizji 

materiału, transportu na magazyn. Na życzenie Klienta pomagamy także we 

wdrożeniu procedury uproszczonej umożliwiającej odroczenie podatku VAT. 
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Zakres usług magazynowych 

Na magazynie znajdującym się przy ul. Budowniczych Portu Północnego 17 

posiadamy halę o powierzchni 1440m2 z dwoma nawami wyposażonymi 

w suwnice pomostowe o udźwigu do 8 ton. Ponadto hala posiada dodatkowe 

1440m2 przestrzeni lekkiego składowania na której możemy składować, 

sortować i konfekcjonować wyroby. Magazyn posiada również 3438 m2 

otwartego placu. 

 

 

 

 

Magazyn 2-gi mieszczący się przy ul. Majora Henryka Sucharskiego 69 posiada 

950m2 krytej powierzchni z 16 bramami, 130m2 krytej powierzchni bez bram oraz 

2300m2 otwartego placu. Zdjęcia zamieszczone poniżej prezentują magazyn 2. 
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Magazyn numer 3 posiada około 18800m2 otwartego utwardzonego placu.  

 

Wszystkie magazyny są ogrodzone oraz podłączone pod monitoring 

ochrony portu. 

Wózki widłowe i rampy 

Posiadamy: 

➢ 3 wózki widłowe o udźwigu 8 ton, 

➢ 2 wózki widłowe 6,0 tonowe z możliwością pracy w kontenerze, 

➢ Wózek widłowy 5,5 tonowy z możliwością pracy w kontenerze, 

➢ Wózek widłowy 3,5 tonowy z możliwością pracy w kontenerze, 

➢ Wózek widłowy 2,5 tonowy z możliwością pracy w kontenerze, 

➢ Wózek widłowy 32 tonowy ze specjalistycznym osprzętem 

umożliwiającym zdjęcia pełnego 20’ kontenera z TIRa 

oraz z możliwością obsługi wyrobów długich i ponad gabarytowych. 

➢ Wagi nawidłowe z drukarką w dwóch wózkach 8-tonowych - 

umożliwiające weryfikację wagi rzeczywistej z dokumentacją, 

➢ Trzpienie zabezpieczające transport blachy w kręgach, 

➢ Przedłużka dźwigowa do transportu wyrobów długich (do 2 ton), 

➢ Trzy 15 tonowe i jedna 20 tonowa rampa umożliwiające wjazd wózkiem 

do kontenera, 
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Naszym nowym nabytkiem jest wózek widłowy KALMAR z udźwigiem 32 ton. 

Ma on możliwość zdjęcia pełnego kontenera do poziomu 0 oraz obsługę 

wyrobów długi i ciężkich, posiadamy również osprzęt do ciężkich kręgów 

stalowych. 
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Zakres usług transportowych 

Na zlecenie Klienta jesteśmy w stanie zorganizować transport z magazynu do 

wskazanej lokalizacji. 

Dysponujemy szerokim wachlarzem kooperujących firm transportowych 

posiadających naczepy typu mulda, firana. 

Co nas wyróżnia? 

 ✔    DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO 

Magazyny są podłączone do portowego systemu alarmowego oraz do 

systemu monitorowania. 

Magazyny są ubezpieczone na wypadek szkody w mieniu na materiale 

znajdującym się w naszej pieczy oraz na wypadek uszkodzenia przy pracach 

logistycznych. 

✔   PROFESJONALIZM 

Nad sprawnością pracy na magazynie czuwają kierownik i pracownicy, którzy 

mają wieloletnie doświadczenie w pracy z różnymi wyrobami (wyroby stalowe, 

palety, kamienie, slaby kamienne, big bagi, skrzynie, itp.). Wszyscy Panowie 

posiadają niezbędne pozwolenia do obsługi wózków oraz suwnicy. 

Magazyn pracuje w godzinach 8-16, jednakże w okresach dużego nasilenia 

zleceń, godziny pracy są dostosowywane do potrzeb Klienta. 

✔   KONTROLA I INFORMACJA  

Po każdym przyjęciu i wydaniu materiału Klient jest informowany na bieżąco 

mailowo. 

Każdy załadunek/rozładunek możliwy jest tylko po wcześniejszej mailowej 

awizacji.   

Materiał możemy wydawać na WZ-kach od Klienta lub naszych (wg. potrzeb). 

Codziennie z rana wysyłamy aktualne stany magazynowe do osób 

upoważnionych u naszych Klientów. 

Podczas rozładunku/załadunku wykonujemy zdjęcia i wysyłamy do Klienta (na 

życzenie). 
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Gdyby nastąpił jakiś problem techniczny z materiałem niezwłocznie 

informujemy o tym Klienta i jeśli zajdzie potrzeba wzywamy odpowiednie 

niezależne służby w celu wystawienia zewnętrznego raportu (np. o widocznych 

uszkodzeniach materiału/samochodu/kontenera).  

*Na zlecenie zapewniamy nadzór niezależnych inspektorów nad pracami 

przy rozładunku czy formowaniu kontenerów. 

 

✔   ELASTYCZNOŚĆ 

Na magazynie mamy możliwość paletyzacji materiału - standardowe wymiary 

lub palety niestandardowe (na zamówienie). Dysponujemy także materiałem 

fumigowanym (niezbędny do formowania kontenerów w exporcie). 

Na życzenie Klienta wykonujemy znakowanie/neutralizację przywieszek 

materiału lub też pobieranie próbek stali. 

Jest możliwość segregacji - materiał na magazynie składamy wg wskazówek 

Klienta (wg koloru, wymiaru, grubości, powłoki lub inne).  

Naszą domeną jest profesjonalna obsługa logistyczno-magazynowa 

przede wszystkim wyrobów stalowych, jednak jesteśmy otwarci na wszelkie 

propozycje kooperacji w zakresie wyrobów innych niż tylko stalowe. 

 

Możliwości portu Gdańsk 

Port Gdański staje się liderem na świecie jeżeli chodzi o tempo wzrostu i liczbę 

przeładunków kontenerowych. Wraz z portem rozwija się nasza firma i nasze 

możliwości.  Port Gdański wciągu ostatnich 5 lat znalazł się w 100 najlepszych 

portach na świecie, a już w 2018 roku jest na 15 miejscu w Europie. DCT Gdański 

jest w trakcie rozbudowy i zwiększenia miejsca pod składowanie kontenerów 

z importu oraz z eksportu. 
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Serdecznie zapraszamy do współpracy. 

Dziękujemy i pozdrawiamy 
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