WNIOSEK O UDZIELENIE REKOMENDACJI SEP
I INFORMACJE O FIRMIE.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Nazwa firmy ..........................................................................................................................
Adres ....................................................................................................................................
Numery środków łączności ..................................................................................................
Status firmy ...........................................................................................................................
Rok założenia ...............................
Przedstawiciel firmy upoważniony do współpracy z SEP w sprawach związanych z
procesem rekomendacyjnym:
 imię i nazwisko .........................................................................................................
 stanowisko służbowe ................................................................................................
 telefon ...............................
Charakterystyka działalności firmy ......................................................................................
...............................................................................................................................................

II DZIAŁALNOŚĆ ZGŁOSZONA DO REKOMENDACJI
1.
2.
3.

w zakresie produkcji .............................................................................................................
w zakresie usług materialnych ..............................................................................................
w zakresie usług niematerialnych .........................................................................................

III OŚWIADCZENIE
1.
2.

Oświadczam, że znane nam są zasady udzielania rekomendacji SEP
Zobowiązuję się do umożliwienia przedstawicielowi SEP zapoznania się z warunkami
techniczno-organizacyjnymi firmy.
......................................................
Podpis zgłaszającego wniosek

IV POTWIERDZENIE
1.
2.

Niniejszy wniosek został przyjęty w dniu ............
Zakres ekspertyzy oceniającej wniosek, jej koszt oraz koszt opłaty za używanie znaku
rekomendacyjnego, a także terminy poszczególnych etapów postępowania określi umowa.
......................................................
Podpis przyjmującego wniosek

PODSTAWOWE
INFORMACJE
PODLEGAJĄCE
ANALIZIE
I
OCENIE
W EKSPERTYZIE DOTYCZĄCEJ WNIOSKU O UDZIELENIE REKOMENDACJI
I. Rodzaj rekomendowanej działalności – PRODUKCJA WYROBÓW
1.

Warunki techniczne i organizacyjne firmy
1.1 Stan organizacyjny i prawny firmy
1.2 Kwalifikacje załogi, jej stabilność, system szkolenia
1.3 Wyposażenie techniczne (pomieszczenia, sprzęt, aparatura, normy, przepisy itp.)
1.4 Zamierzenia rozwojowe

2.

Podstawowe informacje o wyrobach
2.1 Nazwa wyrobu i podstawowe parametry
2.2 Normy i inne warunki techniczne stanowiące podstawę konstrukcji i oceny
2.3 Podstawowe materiały i podzespoły stosowane w wyrobach
2.4 Posiadane atesty i certyfikaty
2.5 Posiadane wyróżnienia, referencje
2.6 Główni odbiorcy/ użytkownicy
2.7 Sposób sprzedaży, wielkość produkcji
2.8 Udzielane gwarancje i system serwisu

3.

Podstawowe informacje o procesie produkcyjnym
3.1 Organizacja procesu produkcji
3.2 Rodzaj i zakres dokumentacji wyrobu / produkcji
3.3 Podstawowe wyposażenie techniczne
3.4 Rodzaj kontroli i sprawdzeń w procesie produkcji
3.5 System zapewnienia jakości dostaw (materiałów, podzespołów, usług)
3.6 System sterowania jakością (kontroli jakości) i badania
- opis systemu
- rodzaje badań
- wyposażenie do badań
- sposób i miejsce gromadzenia wyników badań
- reklamacje z ostatnich 12 miesięcy

II. Rodzaj rekomendowanej działalności – USŁUGI MATERIALNE
1.

Warunki techniczne i organizacyjne firmy
1.1 Stan organizacyjny i prawny firmy
1.2 Kwalifikacje załogi, jej stabilność, system szkolenia
1.3 Wyposażenie techniczne (pomieszczenia, sprzęt, aparatura, normy, przepisy, itp.)
1.4 Zamierzenia rozwojowe

2.

Podstawowe informacje o usłudze
2.1 Nazwa usługi i jej zakres
2.2 Normy i inne przepisy techniczne stosowane przy realizacji usługi
2.3 Podstawowe materiały i urządzenia techniczne stosowane przy realizacji usługi
2.4 Główni odbiorcy / użytkownicy

2.5 Wykaz ważniejszych usług tego rodzaju realizowanych w ciągu ostatnich 3 lat
2.6 Posiadane certyfikaty, wyróżnienia, opinie i referencje o świadczonych usługach
2.7 System udzielanych gwarancji
3.

Podstawowe informacje o sposobie realizacji usług
3.1 Organizacja wykonawstwa usług
3.2 Dokumentacja usługi (własna czy otrzymana i od kogo)
3.3 Podstawowe wyposażenie technologiczne
3.4 Rodzaje kontroli i sprawdzeń
3.5 System zapewnienia jakości dostaw
3.6 Rodzaje badań odbiorczych i przez kogo wykonywane
3.7 Własne wyposażenie do badań
3.8 Reklamacje z ostatnich 12 miesięcy

III. Rodzaj rekomendowanej działalności – USŁUGI NIEMATERIALNE
1.

Warunki techniczne i organizacyjne firmy
1.1 Stan organizacyjny i prawny firmy
1.2 Kwalifikacje załogi, jej stabilność, system szkolenia
1.3 Wyposażenie techniczne (pomieszczenia, sprzęt aparatura, normy, przepisy itp.)
1.4 Zamierzenia rozwojowe

2.

Podstawowe informacje o usłudze
2.1 Rodzaj usługi (projektowanie, badania, szkolenia, doradztwo, inne- jakie)
2.2 Szczegółowy zakres usługi
2.3 Główni odbiorcy, dla których przewidziana jest usługa
2.4 Wykaz ważniejszych usług tego rodzaju realizowanych w ciągu ostatnich 3 lat
2.5 Posiadane certyfikaty, wyróżnienia, opinie i referencje o świadczonych usługach
tego rodzaju

3.

Podstawowe informacje o sposobie wykonywania usługi
3.1 Organizacja wykonywania usługi
3.2 Podstawowe wyposażenie techniczne służące do wykonywania usługi
3.3 Technologia wykonywania usługi

Wymienione zakresy mogą być rozszerzone o inne informacje niezbędne dla sporządzenia
ekspertyzy. Rzeczoznawca prowadzący postępowanie rekomendacyjne może w ekspertyzie
zawrzeć zalecenia lub wnioski, których realizacja w określonym terminie warunkować
będzie uzyskanie rekomendacji.
SEP nie ponosi odpowiedzialności wobec stron trzecich za ewentualne szkody i straty
powstałe wskutek nieprawidłowej pracy rekomendowanej firmy.
Jeśli mają Państwo jakieś pytania, uwagi lub wątpliwości- prosimy o kontakt z najbliższym
oddziałem SEP. Telefony i adresy naszych oddziałów podajemy na stronie pt. „Oddziały i ośrodki
rzeczoznawstwa SEP” ZAPRASZAMY!

