
NOWOCZESNOŚĆ I DOŚWIADCZENIE 



KIM JESTEŚMY 
Jesteśmy polskim przedsiębiorstwem logistycznym. Działamy od 30 lat

na rynku europejskim. Realizujemy przewozy w ruchu krajowym

i międzynarodowym. Świadczymy usługi transportu drogowego,

dystrybucji drobnicowej, magazynowania, obsługi celnej i przewozów

multimodalnych.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania logistyczne, dopasowane do

indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Szeroki zakres usług,

ugruntowana pozycja na rynku i doświadczenie, pozwalają nam

realizować najbardziej wymagające zadania współczesnej logistyki.
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ZESPÓŁ 

Wykwalifikowani specjaliści i eksperci, 

zapewniają kompleksową obsługę w 

zakresie transportu, spedycji, 

magazynowania oraz usług celnych. 

Profesjonalne, miłe doradztwo oraz 

czas obsługiwanych zapytań i zleceń, 

są naszym autem na rynku usług 

logistycznych.

Naszą MISJĄ jest dostarczanie

prostych i skutecznych rozwiązań

logistycznych opartych na partnerskich

relacjach z Klientami.

MISJA

Naszą siłą są LUDZIE. 

To nasz największy kapitał.    



30 lat doświadczenia 

w usługach celnych. 

WŁASNA SIEĆ AGENCJI CELNYCH 

PIŁA 

POZNAŃ

KALISZ NOWY TOMYŚL 

WROCŁAW 

AGENCJE CELNE 

Świadczymy 

kompleksowe usługi 

celne na terenie 

całego kraju.



TRANSPORT

realizacja transportów krajowych i międzynarodowych

transport ładunków niebezpiecznych ADR

transport drogowy kontenerów

kompleksowa obsługa transportów ponadgabarytowych

ubezpieczenie do 600 tys. EUR w ruchu 

krajowym i międzynarodowym

monitoring GPS

Nowoczesna flota samochodów  

średni wiek floty do 3 lat 

wszystkie auta spełniają normę emisji spalin Euro 6

ciężarówki zasilane paliwem LNG

Naczepy:

standard z plandeką

koffer

podwozia kontenerowe 

pod kontenery chłodnie z generatorami diesla

Własna flota nowoczesnych 

pojazdów.  Ponad 100 
samochodów ciężarowych i naczep. 



o Kompleksowa, najwyższa jakość usług: od zamówienia do dostarczenia.

o Elastyczność rozwiązań dopasowana do indywidualnych potrzeb.

o Nowoczesne systemy: szybka identyfikacja produktów online, 

dostęp do specyfikacji oraz historii usług.

o Bezpieczeństwo: stały nadzór i monitoring.

CENTRA LOGISTYCZNE I MAGAZYNOWANIE

KALISZ

GLIWICE 

WROCŁAW

GĄDKI k/Poznania

CENTRA LOGISTYCZNE 

50 tys. m2

powierzchni magazynowej klasy A 

z pełną obsługą logistyczną. 



DYSTRYBUCJA

Jesteśmy współwłaścicielem i partnerem kooperacyjnym 

Polskiego Systemu Dystrybucji:

o 22 terminale przeładunkowe

o magazyny regionalne w systemie cross dock 

(linie bezpośrednie i wzajemnie skomunikowane magazyny)

Krajowa sieć transportowa 
połączona 

z międzynarodową siecią 
drobnicową.

Jesteśmy członkiem międzynarodowej 

sieci dystrybucyjnej ONLINE Systemlogistik: 

o dostęp do łańcuchów dostaw docierających 

w każdy zakątek Europy

o codzienne połączenia między Schlitz a Poznaniem

o transport dłużycy do 6,2 m i ADR



TERMINALE PRZEŁADUNKOWE

TRANSPORT INTERMODALNY
Oferujemy regularne połączenia kolejowe z Portu

Gdańskiego do własnych terminali przeładunkowych.

Zintegrowane usługi logistyczne w ramach centrów

logistycznych, magazynów oraz własna flota pojazdów,

pozwalają nam na sprawną realizację usług

intermodalnych w eksporcie, imporcie, tranzycie oraz

komunikacji krajowej.

Szybka i regularna obsługa przewozów intermodalnych. 

Własne terminale przeładunkowe:

o Gdańsk 

o Kalisz 

o Szamotuły k/ Poznania 

Stałe połączenia:

o DTC Gdańsk- Szamotuły 

o DTC Gdańsk – Kalisz 

Profesjonalna spedycja i obsługa celna uzupełniają

nasze działania związane z kompleksową usługą

przewozów intermodalnych.

KALISZ

SZAMOTUŁY

GDAŃSK



TRANSPORT PONADGABARYTOWY 

Realizujemy kompleksową obsługę transportów 

ponadgabarytowych w Polsce i Europie: 

o przeładunek

o weryfikacja trasy

o pilotaż

o zezwolenia

o przejazd konwoju

o zabezpieczenia ładunku na czas transportu drogowego

oraz morskiego 

o weryfikacja rysunków technicznych pod względem punktu 

mocowania i unosu

Zapewniamy jakości, bezpieczeństwo i terminowość:

o doświadczeni i wykwalifikowani kierowcy 

o nowoczesna flota oraz korzystanie z najnowszych technologii

o ubezpieczenie OCP w ruchu krajowym i międzynarodowym

o używanie certyfikowanego sprzętu do przeładunków 

o indywidualne podejście do każdego zlecenia



TRANSPORT PRZYJAZNY ŚRODOWISKU  

Wspieramy ekologię i rozwiązania proekologiczne:

o korzystamy z nowoczesnej floty o obniżonych wartościach emisji

o inwestujemy w ciężarówki napędzane gazem ziemnym LNG przez

co zmniejszamy emisję CO2 do środowiska

o optymalizujemy wykorzystanie pojazdów i tras przewozowych

o rozwijamy transport intermodalny

o ograniczamy nieprzemyślane i niepotrzebne zużycie zasobów

o produkujemy „zieloną energię” oraz korzystamy z odnawialnych

źródeł energii



o zaangażowanie i wykwalifikowany zespół 

o troska o terminowość dostaw

o wysoka jakość świadczonych usług 

o profesjonalne doradztwo  

o bliska współpraca B2B, B2C

o obsługa firm produkcyjnych 

i logistycznych o zasięgu globalnym 

o elastyczne podejście do każdego projektu

o rozwiązania dopasowane do 

indywidualnych potrzeb

o doświadczenie i nowoczesność 

WYRÓŻNIA NAS 

TWOJE KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY Z NAMI 

o kompleksowa obsługa logistyczna

o spedycja o zasięgu krajowym i międzynarodowym

o obsługa magazynowa w innowacyjnych Centrach Logistycznych

o odprawy celne na terenie całego kraju /sieć Agencji Celnych Ostsped/

o własna flota nowoczesnych pojazdów

o usługi intermodalne oraz usługi przeładunkowe w naszych terminalach

o składowanie kontenerów i naczep

o sprzedaż i dzierżawa kontenerów

WSPÓŁPRACUJEMY Z FIRMAMI RÓŻNYCH BRANŻ  



KONTAKT

OstSped | firma spedycyjna, 
firma logistyczna, operator logistyczny

NIP: 7780048114 
REGON: 008491440 
KRS: 0000090245 

Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto 
I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, 
Wysokość kapitałów 6 000 000 zł 

PST OST SPED SP. Z O. O. 
ul. Magazynowa 5 a
62-023Gądki 

biuro@ostsped.pl  

KONTAKT HANDLOWY
Paweł Kaleta 
pawel.kaleta@ostsped.pl 
501 681 847

KONTAKT HANDLOWY
Patryk Szajek 
patryk.szajek@ostsped.pl 
603 501 474 

JESTEŚMY DLA WAS 
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