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

WNIOSEK O CERTYFIKACJĘ QMP ,,MIĘSO”/QMP ,,PASZE”
QMP Mięso*

www.qmpgwarancja.pl

QMP Pasze*

*we właściwym polu wstawić x

Nr producenta nadany
przez Ekogwarancja PTRE

Data wypełnienia wniosku

Wniosek składany po raz pierwszy

Zmiana danych

Coroczna aktualizacja wniosku składana w danym roku
I

Zmiana danych dotyczy sekcji

II

III IV

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
załącznik obligatoryjny* nr
KRS
załącznik obligatoryjny* nr
REGON
Opis/Plan zakładu
załącznik obligatoryjny* nr
Kopia dokumentu wydanego
przez WIS, SANEPID lub PPLW
dopuszczającego zakład/magazyn
do produkcji lub składowania

załącznik obligatoryjny* nr

* załączyć w przypadku składania wniosku po raz pierwszy oraz w przypadku zmian w sekcji I (jeśli dotyczy)
Zobowiązuję się do:
1. Przestrzegania wymagań zawartych w standardach QMP Mięso i/lub QMP Pasze.
2. Udostępnienia w trakcie fizycznej kontroli przez Jednostkę Certyfikującą wszystkich budynków i pomieszczeń.
3. Udostępnienie w trakcie fizycznej kontroli dokumentacji oraz na każde wezwanie Jednostki Certyfikującej i/lub Administratora
Systemu.
4. 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
5. Niezwłocznego powiadamiania Jednostki Certyfikującej o wszelkich stwierdzonych niezgodnościach, dotyczących artykułów
rolno- spożywczych wprowadzonych do obrotu handlowego z oznaczeniem QMP,
6. Zaakceptowania sankcji w przypadku stwierdzenia niezgodności.
7. Wniesienia opłat za kontrolę i certyfikację zgodnie z cennikiem udostępnionym przez Jednostkę Certyfikującą oraz kosztów
związanych z używaniem znaku/logo QMP zgodnie z cennikiem udostępnionym przez Administratora Systemu.
8. Przekazania wszelkich informacji koniecznych do przeprowadzenia kontroli.
9. Przestrzegania ,,Regulaminu wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego”.

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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II. Rodzaje produktów zgłoszonych do certyfikacji
Lp.

Jednostka
miary (t,
kg)

Nazwa handlowa produktu

Wielkość
przewidy
wanej
produkcji

Lp.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

Nazwa handlowa produktu

Jednostka
miary (t,
kg)

Wielkość
przewidy
wanej
produkcji

W przypadku większej liczby produktów dołączyć załącznik według powyższego wzoru - ZAŁ nr ........

III. WYKAZ JEDNOSTEK PRODUKCYJNYCH (WŁASNYCH I PODWYKONAWCÓW)
(należy wymienić wszystkie zakłady produkcyjne/magazyny wykorzystywane w przetwórstwie produktów/surowców QMP oraz biuro i siedzibę
podmiotu wnioskującego, jeśli ich adres jest inny niż adres zakładu)

Dane teleadresowe
L.p.

Nazwa i dane teleadresowe (adres, tel, fax, e-mail)

1

Nazwa:
Adres:
Telefon:
Fax:
e-mail:
Osoba odpowiedzialna:
Zakład własny

Podwykonawca

2

Nazwa:
Adres:
Telefon:
Fax:
e-mail:
Osoba odpowiedzialna:
Zakład własny

Podwykonawca

Nazwa:
Adres:
Telefon:
Fax:
e-mail:
Osoba odpowiedzialna:
Zakład własny

Podwykonawca

3

Zakres prowadzonej działalności

4

Nazwa:
Adres:
Telefon:
Fax:
e-mail:
Osoba odpowiedzialna:
Zakład własny
Podwykonawca
W przypadku większej liczby podmiotów / obiektów dołączyć wykaz według wzoru powyższej tabeli - ZAŁ nr.......
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IV. ETAPY PRZEPŁYWU PRODUKTU/SUROWCA PRZEZ JEDNOSTKĘ PRODUKCYJNĄ
Powyższą tabelę należy wypełnić oddzielnie dla każdego własnego zakładu oraz zakładu podwykonawcy (jeśli dotyczy)
*należy wpisać numer(L.p.) z tabeli sekcji III

Etap produkcji

Opis wszystkich czynności
wykonywanych na
poszczególnych etapach
produkcji

Zakład własny

*

Czynności mające na celu
oddzielenie produkcji QMP od innej
produkcji wytwarzanej w zakładzie

Zakład podwykonawcy
Rodzaj
wykorzystywanych
dokumentów
weryfikujących
przepływ na
danym etapie

*

Sposób
oznakowania
produktów/suro
wców na
danym etapie

Zakup surowca /
produktu

Magazynowanie
wstępne

Przerób/ubój

Magazynowanie

Sprzedaż/wydanie
produktu
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