Ekogwarancja PTRE Sp. Z o.o. Dąbrowica 185 P, 21-008 Tomaszowice – formularz do Procedury 8.

WNIOSEK O CERTYFIKACJĘ QMP ,,TRANSPORT”

www.qmpgwarancja.pl

Nr producenta nadany
przez Ekogwarancja PTRE

Data wypełnienia wniosku

Wniosek składany po raz pierwszy

Zmiana danych

Coroczna aktualizacja wniosku składana w danym roku

I

II

III

Zmiana danych dotyczy sekcji

Wypełnia jednostka certyfikująca
Data wpłynięcia wniosku

we właściwym polu wstawić x

Data rozpatrzenia wniosku
Podpis osoby przyjmującej wniosek
Uwagi:

I.DANE WNIOSKUJĄCEGO
Nazwa/ Dane teleadresowe
Nazwa firmy:
Forma prawna:
Miejscowość, ulica:
Kod pocztowy i poczta:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Adres strony internetowej:
Osoba odpowiedzialna(kontaktowa)
NIP
KRS
REGON
Kopia dokumentu wydanego
przez PPLW dopuszczającego
środki transportu do przewozu
zwierząt
Formularz samokontroli

załącznik obligatoryjny* nr
załącznik obligatoryjny* nr
załącznik obligatoryjny* nr

załącznik obligatoryjny** nr

* załączyć w przypadku składania wniosku po raz pierwszy oraz w przypadku zmian w sekcji I (jeśli dotyczy);
** załączyć w przypadku składania wniosku po raz pierwszy oraz w trakcie nadzoru nad certyfikatem na prośbę Jednostki certyfikującej

Zobowiązuję się do:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Przestrzegania wymagań zawartych w standardach QMP Transport.
Udostępnienia w trakcie fizycznej kontroli przez Jednostkę Certyfikującą wszystkich pojazdów do przewozu zwierząt.
Udostępnienie w trakcie fizycznej kontroli dokumentacji oraz na każde wezwanie Jednostki Certyfikującej i/lub Administratora
Systemu.
Przechowywania dokumentacji odnoszącej się do kontroli i certyfikacji produkcji QMP przez okres co najmniej pięciu lat licząc
od dnia wystąpienia z Systemu QMP, a tym samym wyłączenia z systemu certyfikacji
Niezwłocznego powiadamiania Jednostki Certyfikującej o wszelkich stwierdzonych niezgodnościach przez inne organy
mających wpływ na prowadzenie działalności w zakresie przewozu zwierząt.
Zaakceptowania sankcji w przypadku stwierdzenia niezgodności.
Wniesienia opłat za kontrolę i certyfikację zgodnie z cennikiem udostępnionym przez Jednostkę Certyfikującą.
Przekazania wszelkich informacji koniecznych do przeprowadzenia kontroli.

Potwierdzam, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe oraz zobowiązuje się do
niezwłocznego poinformowania Jednostki Certyfikującej o wszelkich zaistniałych zmianach mających wpływ na
proces certyfikacji.
Miejscowość, data ………………….
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Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o. – Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona 1 z 2

Ekogwarancja PTRE Sp. Z o.o. Dąbrowica 185 P, 21-008 Tomaszowice – formularz do Procedury 8.

II. DOKUMENTACJA
TAK

NIE

Środki transportu posiadają odpowiednie zezwolenia wydane przez PPIW
Pracownicy obsługujący transport posiadają odpowiednie uprawnienia do
transportu zwierząt
Firma posiada zezwolenia do transportu zwierząt na duże odległości

III. ŚRODKI TRANSPORTU WYKORZYSTYWANE DO TRANSPORTU ZWIERZĄT W SYSTEMIE QMP
Nazwa środka transportu

Nr rejestracyjny pojazdu

Powierzchnia
załadunkowa w m2

Proszę opisać sposób oddzielenia zwierząt QMP podczas transportu od innych transportowanych
zwierząt nie objętych Systemem QMP
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……..........................................................................................................................................................................................
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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