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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Zapytanie ofertowe służy poznaniu działalności Państwa firmy. Informacje w nim zawarte wykorzystane zostaną przez Jednostkę 
Certyfikującą TUV NORD Polska do przygotowania oferty na przeprowadzenie procesu certyfikacji. Staramy się poznać jak 
najlepiej Państwa działalność, aby przygotowana oferta spełniła Państwa oczekiwania i była zgodna z wytycznymi obowiązującymi 
w naszej Jednostce. Sporządzenie oferty na podstawie niniejszego zapytania jest bezpłatne i nie zobowiązuje Państwa do 
skorzystania z naszych usług. Prosimy o przesłanie wypełnionego zapytania ofertowego na adres oferta@tuv-nord.pl lub faxem 
032/ 786 46 02. 

OGÓLNE DANE FIRMY 

Po kliknięciu w szare pole w lewym dolnym rogu na pasku programu wyświetlana jest pomoc 

Zarejestrowana nazwa firmy: 

      

Osoba kontaktowa:        

Telefon:       Komórkowy:        

e-mail:       

Ulica, kod, miasto:       

Województwo:       

Pełnomocnik:       

Telefon:       Komórkowy:       

e-mail:        

NIP:       www:       fax:       

 

DZIAŁALNOŚĆ FIRMY 

Klasyfikacja PKD:       

PODSTAWA CERTYFIKACJI 

 

 KZR INIG  

 

OFERTA 
Oferta powinna obejmować: 

 

 Audit certyfikacyjny, wg normy:         

 Audit recertyfikacyjny, wg normy:            

 Audit diagnostyczny, wg normy:       

Proponowany orientacyjny termin auditu:  Tak  data:                  Nie        
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DZIAŁALNOŚĆ FIRMY 

  firma posiada certyfikat innej niezależnej jednostki certyfikującej lub kontrolującej ( np. Red CERT, ISCC, INiG ) 

* organizacja wydająca certyfikat (nazwa, data ważności):       

  

Wnioskowany zakres certyfikacji (podany zakres po weryfikacji podczas auditu znajdzie się na certyfikacie): 

Indywidualna produkcja rolna i sprzedaż  

Indywidualna produkcja rolna, magazynowanie i sprzedaż  

Pierwszy punkt skupu, magazynowanie wraz z audytem grupowym producentów rolnych  

Pierwszy punkt skupu bez magazynowania wraz z audytem grupowym producentów rolnych  

Punkt zbiórki odpadów  

Punkt zbiórki i przetwarzania/utylizacji odpadów  

Handel biomasą/ przetworzoną biomasą  

Handel biomasą/ przetworzoną biomasą i magazynowanie  

Tłoczenie oleju  

Cukrownia  

Gorzelnia  

Produkcja biokomponentu: etanolu/ETBE/FAME  

Uwodornienie/ współuwodornienie  

Produkcja biowęglowodanów (podać technologię)  

Blending z paliwem konwencjonalnym i wprowadzanie na rynek 

(należy podać stosowane biokomponenty) 
 

Wytwarzanie/ oczyszczanie biogazu  

Inne (należy podać jakie)        

 

 

  

http://www.tuv-nord.pl/
mailto:oferta@tuv-nord.pl


TÜV NORD Polska Sp. z o.o.   40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29 www.tuv-nord.pl 

MARKETING  tel. 032/ 786 46 20, 786 46 22, fax 032/ 786 46 02 oferta@tuv-nord.pl 

 

 

 

CERT_PP_7.5_01Z06      Rev. 02/01.2019  3 z 5 

UMOWY Z ROLNIKAMI 

 

Umowy z Rolnikami 

Twoja firma posiada umowy z rolnikami i otrzymuje deklaracje własne producenta rolnego?  

(jeżeli tak proszę załączyć listę dostawców wraz z adresami) 
 tak, ilość rolników       

 nie 

 

NIEZALEŻNE MAGAZYNY, DODATKOWE LOKALIZACJE 

 

Niezależne magazyny (podległe magazyny, silosy, zbiorniki…) 

Nazwa magazynu, 

Adres 
Przynależność magazynu, Rodzaj magazynowanej biomasy 

      

      

własny   

wynajmowany  

Stała            

Płynna           

      

      

własny   

wynajmowany  

Stała            

Płynna           

      

      

własny   

wynajmowany  

Stała            

Płynna           

      

      

własny   

wynajmowany  

Stała            

Płynna           

      

      

własny   

wynajmowany  

Stała            

Płynna           

 

Proszę dodać dodatkowe strony jeżeli obszar jest nie wystarczający. 

Dodatkowe lokalizacje 

Nazwa lokalizacji Adres Zakres działalności 
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DODATKOWE INFORMACJE 

 

Opis auditowanej / certyfikowanej lokalizacji operacyjnej   

(proszę o krótki opis auditowanej / certyfikowanej lokalizacji operacyjnej włączając magazyny itp.):   

 

      

Rodzaj handlowanej/ przetwarzanej biomasy   

(np. kukurydza, rzepak, trzcina cukrowa etc.; proszę również podać kraj pochodzenia biomasy jeśli znany): 

      

 

 

Dla kalkulacji GHG używa się: 

Wartości standardowych zgodnie z dyrektywą RED 

Indywidulana kalkulacja wartości emisji GHG                

Wartości “NUTS2” dla upraw                                                                                                 

 

 

 

 

 

Dowód zrównoważonosci wydany w oparciu o KZR (Polska Ordynacja) 

Dostawa produktu „gotowego do użycia“  na rynek krajowy i wystawianie Dowodu Zrównoważonego Rozwoju 
 tak 

 nie 

 

Płatności w ramach zasady wzajemnej zgodności 

Gospodarstwo rolne objęte systemem płatności w ramach zasady wzajemnej zgodności  

(Cross-Compliance) 
 tak 

 nie 
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INFORMACJE DODATKOWE 

 

Czy przy wdrażaniu systemu korzystali Państwo z usług zewnętrznych konsultantów? 

 

 Tak  proszę podać kogo:             Nie                 

 

W jaki sposób uzyskali Państwo nasz adres:       

 

Państwa uwagi, życzenia:       

 

Oświadczam, iż dane osobowe zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym zostały uzyskane i przekazane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. 

 

          Data:       

 

Imię i Nazwisko  

osoby upoważnionej  

sporządzającej wniosek  

 

 

Dziękujemy za wypełnienie formularza zapytania ofertowego. 
Prosimy o przesłanie na adres oferta@tuv-nord.pl lub faxem 032/ 786 46 02. 

 

Odwiedź nas 

www.tuv-nord.pl 
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