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Już od 25 lat wspieramy polskich 
przedsiębiorców w dystrybucji 
produktów oraz eksporcie towarów 
poza granice naszego kraju. Początki 
firmy sięgają 1989r, kiedy pod 
nazwą ”Krajowy i Międzynarodowy 
Transport Drogowy”, Grzegorz 
Mrozek rozpoczął działalność z 
jedną ciężarówką marki DAF. 

Dziś oferujemy znacznie więcej 
niż przewóz towarów. 

Zajmujemy się usługami z zakresu 
logistyki, spedycji i magazynowania. 
Wykorzystujemy tabor własny oraz 
sieć zaufanych przewoźników. 

Posiadamy również własny magazyn 
o powierzchni 1000m². Naszym 
priorytetem jest całkowite zadowolenie 
klienta i terminowe wykonanie 
usługi. Ćwierć wieku doświadczenia 
pozwala nam zagwarantować 
bezpieczeństwo i najwyższą jakość 
usług.

Krótko o nas.
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Lata doświadczeń.Lata doświadczeń.



Transport
Świadczymy przede wszystkim usługi transportu całopojazdowego (FTL). 
Zapewniamy naszym klientom bezpieczeństwo przewożonego towaru oraz 
terminowość dostaw. Wraz z początkiem roku 2016 wprowadzamy również 
produkty, spedycji morskiej i transportu chłodniczego. Nasze główne kierunki to: PL, 
DE, FR, UK, IT, BY, UA, RUS, HU, E, FIN.

Spedycja 
Posiadamy rozbudowaną bazę zaufanych przewoźników, z którymi współpracujemy 
na trasach krajowych i międzynarodowych. Oferujemy pełen zakres usług 
spedycyjnych, wykorzystujemy wszystkie pojazdy od 1,5T do 25T.

Logistyka
Posiadamy wiedzę oraz wszelkie niezbędne narzędzia, pozwalające na świadczenie 
pełnego zakresu usług logistycznych. Obsługujemy transport lądowy, lotniczy, 
morski oraz kolejowy. Zajmujemy się również przeładunkiem, magazynowaniem 
oraz konfekcjonowaniem.

Magazynowanie
Posiadamy magazyn o powierzchni 1000m² w Kostrzynie pod Poznaniem,
w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania trasy krajowej nr 92 i trasy wojewódzkiej 
nr 434 oraz w pobliżu autostrady A2. W drugim kwartale 2016r. będziemy mieć 
również dostęp do powstającego w Kostrzynie magazynu o powierzchni 10000m².

Nasza oferta

MROZEK TRANSPORT / Nasza oferta 3/8



Nasze pojazdy:
 
◦ Ciągnik siodłowy z naczepą, 95m³,  pojemność 33 palety EUR;
◦ Zestaw drogowy (ciężarówka z przyczepą), 118m³, pojemność 38 palet EUR;
◦ Ciągnik siodłowy z naczepą typu chłodnia, 95m³, pojemność 33 palety EUR; 
◦ Ciągnik siodłowy z naczepą, (plandeka-solówka), 34m³,  pojemność 16 palet EUR;
◦ Bus o ładowności 18m³,  pojemność 8 palet EUR;

Pojazdy naszych przewoźników:
Oprócz własnych pojazdów do wykonywania usług wykorzystujemy również 
tabor  firm współpracujących. Są to wszelkie standardowe pojazdy od 1,5t do 25t.

Nasza flota.
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Posiadamy wszelkie niezbędne 
uprawnienia pozwalające na wyko-
nywanie naszych usług. Nasza kadra 
jest regularnie szkolona, a wielu 
naszych pracowników posiada 
wieloletnie doświadczenie.

Gwarantujemy bezpieczeństwo 
i zgodność ze wszystkimi standardami, 
co możemy potwierdzić poniższymi 
certyfikatami:
◦ Rzetelnego Przewoźnika
◦ OCRK
◦ Kompetencji zawodowych

Certyfikaty.
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Niektórzy z naszych klientów.
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Warto zostać z nami na dłużej!
Przygotujemy dla Twojej firmy indywidualną ofertę dostosowanią do ilości i częstotliwości 
zleceń, dzięki czemu będzie mogła działać jeszcze szybciej.
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Dlaczego warto
z nami współpracować?
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z nami współpracować?

Przez ćwierć wieku zebraliśmy 
doświadczenie w zakresie logistyki, 
spedycji i szeroko pojętego transportu 
towarów. Oferujemy kontakt ze spe-
dytorem w języku angielskim, niemiec-
kim i rosyjskim.

Dla każdego klienta przygotowujemy 
indywidualną ofertę dopasowaną do 
jego potrzeb. 

Jesteśmy firmą o ugruntowanej 
pozycji na rynku oraz partnerem, 
któremu można zaufać. 

Postaw na doświadczenie.

Warto zostać z nami na dłużej!
Przygotujemy dla Twojej firmy indywidualną ofertę dostosowanią do ilości i częstotliwości 
zleceń, dzięki czemu będzie mogła działać jeszcze szybciej.
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Dziękujemy 
za poświęcony czas.
Dziękujemy  
za poświęcony czas.

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.  

Mrozek Transport
ul. Cmentarna 2
62-025 Kostrzyn

+48 61 81 88 137
+48 61 81 89 923

fax: +48 618178 111

Osoba kontaktowa: 
Tomasz Bojarski
+48 501 427 762
t.bojarski@mrozektransport.com

www.mrozektransport.com

Kontakt.


