IW

INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA
92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15

Zakład Certyfikacji TEXTIL-CERT
90-520 Łódź, ul. Gdańska 118

Tel.: + 42.253.4460, 42.253.4432
+ 42.254.4413, 42.253.4434
Nr ewid.:

Fax: + 42.253.4463, 42.253.4490
cert@iw.lodz.pl
www.iw.lodz.pl
Przyjął:
Imię i Nazwisko

Data rejestracji:

WNIOSEK
O UDZIELENIE, ROZSZERZENIE, PRZEDŁUŻENIE, ODNOWIENIE

1)

CERTYFIKATU

uprawniającego do oznaczania znakiem „ODBLASK – bezpieczni na drodze”

Nr poprzedniego certyfikatu

Nazwa Wnioskodawcy:

Firma jest:
Producentem

Importerem

1)

Dystrybutorem

Usługodawca

Adres firmy:

Tel.:
Regon:

Fax:

E-mail:
NIP:

Przedstawiciel Wnioskodawcy:
Nazwa i adres Zakładu Produkcyjnego:

Nazwa wyrobu:

Odmiana:
Przeznaczenie:

Normatywny dokument odniesienia dla wyrobu/usługi: KRT/B/26/IW
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ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
Lp.

Nazwa załącznika:

Załączony dokument:

1.

Dokumentacja techniczna wyrobu

2.

Sprawozdania z badań

3.

Wzór wyrobu/wyrobów

4.

KRS lub Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej

5.

Inne

Uwagi

Informacje dodatkowe:
Czy wyrób przedstawiony do certyfikacji był wyprodukowany przez Instytut Włókiennictwa?

TAK

*) 1)

NIE

Czy wyrób przedstawiony do certyfikacji był przedmiotem współpracy między Wnioskodawcą a Instytutem
Włókiennictwa (np. na etapie projektowania)?

TAK

*) 1)

NIE

Czy Wnioskodawca w czasie ważności certyfikatu otrzymał reklamacje dotyczące wyrobów objętych
zakresem certyfikatu (dotyczy rozszerzenia, przedłużenia, odnowienia certyfikatu).

TAK

*) 1)

NIE

*)

Jeśli „TAK” – to prosimy o załączenie dodatkowych informacji.

Składając niniejszy wniosek Wnioskodawca zobowiązuje się do:
spełnienia wszystkich wymagań związanych z ubieganiem się o certyfikację wyrobu zawartych dokumentach
stanowiących podstawę certyfikacji (KRT/B/09/IW; PRC/09/IW; PRC/01/IW),
dostarczenia wszelkich informacji niezbędnych do oceny wyrobów, które mają być certyfikowane,
uiszczenia opłaty wstępnej w wysokości 900 zł +22% VAT, a następnie opłaty pełnej w wysokości 1900 zł +22%VAT za
przeprowadzenie certyfikacji wyrobu niezależnie od jej wyniku. Opłatę wstępną zalicza się do opłaty pełnej.
W przypadku wycofania przez Wnioskodawcę wniosku, Instytut Włókiennictwa zatrzymuje opłatę wstępną.
Opłaty licencyjnej w wysokości 1000zł +22%VAT za posługiwanie się znakiem „ODBLASK – bezpieczni na drodze” w kresie
ważności certyfikatu.
Opłata z przeprowadzenie procesu certyfikacji i udzielenie licencji nie obejmuje opłat związanych z przeprowadzeniem
badań. Opłaty za przeprowadzenie badań będą przedmiotem odrębnych ustaleń między Wnioskodawcą a Zakładem
Certyfikacji.
Upoważniamy Instytut Włókiennictwa w Łodzi do wystawienia faktur bez naszego podpisu.

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

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

Miejscowość, data:

Podpis Wnioskodawcy

Wniosek należy wypełnić w dwóch egzemplarzach i oba, wraz z załącznikami, złożyć lub przesłać do jednostki
certyfikującej.
Wypełnia Zakład Certyfikacji
Osoba realizująca Proces Certyfikacji:(imię i nazwisko)

1

Podpis Kierownika Zakładu Certyfikacji

Niepotrzebne skreślić
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