Załącznik nr 1 do PC-02
Formularz nr 8
Stron: 2
Aktualny od dn. 14.03.2015

Centralny Ośrodek Chłodnictwa
Dział Certyfikacji Wyrobów

Potwierdzenie złoŜenia wniosku

Nr wniosku.........................

Data, podpis ...........................................................

Data rejestracji ..................

WNIOSEK
przeprowadzenie certyfikacji wyrobu *)
*)
 rozszerzenie certyfikacji
*)
 przedłuŜenie certyfikatu


Zakres certyfikacji:
 certyfikacja na zgodność z wymaganiami norm, zgodnie z programem certyfikacji PR-01
Dostawca wyrobu (nazwa, siedziba, adres, telefon, fax, e-mail)

Regon Dostawcy

Nr NIP Dostawcy

Producent wyrobu (nazwa, siedziba, adres, telefon, fax, e-mail)

Przedstawiciel Dostawcy upowaŜniony do kontaktu z jednostką (nazwisko, telefon, fax, e-mail)

Rodzaj wyrobu (nazwa, typ, nr serii, nr fabryczny, symbol wg PKWiU, rok produkcji, adres –
lokalizacja instalacji)

Dokument odniesienia (przepis prawny, norma, specyfikacja techniczna)

WyraŜamy zgodę na przetwarzanie powyŜszych danych dla potrzeb certyfikacji.
Oświadczamy, Ŝe pokryjemy koszty wydania certyfikatu w ciągu 7 dni od daty otrzymania
faktury.

..................................
miejscowość, data

.....................................

...............................

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

____________________
*) – wybrać właściwe zaznaczając literą „X” w odpowiednim polu

Załącznik nr 1 do PC-02

Centralny Ośrodek Chłodnictwa
Dział Certyfikacji Wyrobów

Formularz nr 8
Stron: 2
Aktualny od dn. 14.03.2015

I. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU

1. Dokumenty umoŜliwiające dokładną identyfikację wyrobu (wykaz, katalog wraz
z ogólnym opisem wyrobu).
2. Przepis prawny, norma lub specyfikacja techniczna przyjęte do stosowania przez
producenta lub importera.
3. Dokumentacja techniczna, zawierająca m. in.: rysunki konstrukcyjne i wykonawcze, schematy elementów, podzespołów, obwodów oraz opisy i objaśnienia
niezbędne do zrozumienia rysunków i schematów, wyniki obliczeń
konstrukcyjnych i sprawdzeń.
4. Do dokumentacji technicznej, o ile mają zastosowanie, dołącza się: atesty i
certyfikaty (wymagane na podstawie odrębnych przepisów) oraz inne dokumenty
umoŜliwiające jednostce certyfikującej dokonanie właściwej oceny wyrobu.
5. Kwestionariusz zakładu produkcyjnego lub zakładu importującego (formularz 9).
6. Sprawozdanie z badań wykonanych przez akredytowane laboratorium badawcze.
7. Instrukcja instalowania, konserwacji i uŜytkowania

II. OBJAŚNIENIA
1. Wniosek wraz z dokumentacją /załączniki/ naleŜy złoŜyć lub przesłać do COCH Dział Certyfikacji Wyrobów, 30-133 Kraków, ul J. Lea 116.
2. W rubryce części I „Wykaz załączników do wniosku” naleŜy oznaczyć literą „X”
załączone dokumenty.
3. Informacja w zakresie kompletacji dokumentów, badań wyrobów, przepisów prawnych
i innych udzielają pracownicy Działu Certyfikacji Wyrobów COCH tel. (012) 637 09
33 w. 212.

