CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Ośrodek Certyfikacji Indywidualnych
Środków Ochronnych i Roboczych

KWESTIONARIUSZ OCENY DOSTAWCY –
IMPORTERA

wyrobu(ów): ………………………………………………………………………………
(wypełnić zgodnie ze zleceniem przeprowadzenia certyfikacji na zgodność z dokumentem normatywnym)

2. Importowany asortyment (inny niż zgłoszony do certyfikacji):

1. Nazwa i adres importera:

3. Miejsce składowania i kontroli wyrobu (jeśli inne niż w pkt. 1):

PYTANIA ANKIETOWE
4. Posiadane certyfikaty na:

Proszę podać numer certyfikatu i załączyć kopie

właściwe zaznaczyć

TAK

NIE

a) wyrób zgłoszony,
b) inne wyroby,
c) system jakości.
5. Czy importer posiada udokumentowany system jakości?
Jeśli tak, z jaką normą zgodny?
(proszę wskazać jej numer i rok wydania)

6. Czy importer zawiera umowę kupna – sprzedaży ze sprzedającym?
Jeżeli tak, proszę podać czy zapisy zawarte w umowie dotyczą:
a) wymagań jakościowych wyrobu,
b) warunków pakowania,
c) przechowywania,
d) transportu.
7. Czy importer przeprowadza badania odbiorcze?
Jeżeli tak, proszę podać czy:
a) wykonywane są one we własnym zakresie,
b) czy są podzlecane.
PYTANIE OPISOWE
8. Jeśli przeprowadzane są badania odbiorcze, proszę wskazać kryteria stosowane przy badaniach:
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Identyfikacja dokumentu

ZAŁĄCZNIKI:

ze wskazaniem daty wydania dokumentu

10. Dokument opisujący sposób prowadzenia badań odbiorczych w
przypadku wykonywania ich we własnym zakresie lub zlecania do
wykonania
11. W przypadku wykonywania badań odbiorczych we własnym
zakresie proszę załączyć dokument :


z wyposażeniem pomiarowo-badawczym oraz



zasady postępowania z tym wyposażeniem

12. Dokument przedstawiający kompetencje, obowiązki i uprawnienia
personelu związanego z importem (w tym z ewentualnymi badaniami
odbiorczymi) wyrobu lub krótki opis

..................................................…………………..

..................................................…………………..

Miejscowość, data
Nazwisko, stanowisko i podpis wypełniającego
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