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ZAPYTANIE OFERTOWE 
WERYFIKACJA DOKUMENTACJI WG KRYTERIÓW RAL 

(na potrzeby uzyskania znaku Bluye Angel, zgodnie z wytycznymi właściciela standardu zawartymi https://www.blauer-
engel.de) 

 

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 weryfikacji. 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: 

Proszę kliknąć w niebieski tekst, aby wpisać: 

Osoba kontaktowa: imię nazwisko 

Telefon: numer: Komórkowy: numer: 

e-mail: adres e-mail: 

Ulica, kod, miasto: uzupełnij pole: 

Województwo: uzupełnij pole: 

Pełnomocnik: imię nazwisko 

Telefon: numer: Komórkowy: numer: 

e-mail: adres e-mail: 

NIP: uzupełnij pole: www: strona www: fax: numer: 

 

MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI 

 

Zarejestrowana nazwa firmy: 

Proszę kliknąć w niebieski tekst, aby wpisać: 

Osoba kontaktowa: imię nazwisko  

Telefon: numer: Komórkowy: numer:  

e-mail: adres e-mail: 

Ulica, kod, miasto: uzupełnij pole: 

Województwo: uzupełnij pole: 

Pełnomocnik: imię nazwisko 

Telefon: numer: Komórkowy: numer: 

e-mail: adres e-mail: 

NIP: uzupełnij pole: www: strona www: fax: numer: 
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PODSTAWA WERYFIKACJI 

 

WERYFIKACJA DOKUMENTACJI WG KRYTERIÓW RAL (na potrzeby uzyskania certyfikatu Blue Angel) 

 

Wymaganie RAL 
Prosimy o możliwie dokładne wyszczególnienie wyrobów 

oraz wielkości produkcji 

☐ 
DE-UZ 5: Sanitary Paper Products made 

of Recycled Paper 
uzupełnij pole: 

☐ DE-UZ 14a: Recycled Paper uzupełnij pole: 

☐ 

DE-UZ 14b: Finished products made from 
recovcered paper for office 
and school demand 

uzupełnij pole: 

☐ 
DE-UZ 30a: Products made from 

Recycled Plastics 
uzupełnij pole: 

☐ 

DE-UZ 35: Wallpapers and Woodchip 
Wall Coverings primarily made 
of Recycled Paper 

uzupełnij pole: 

☐ DE-UZ 56: Recycled Cardboard uzupełnij pole: 

☐ 
DE-UZ 65: Unbleached Paper Filters for 

Use with Hot or Boiling Water 
uzupełnij pole: 

☐ 
DE-UZ 72: Printing and Publication 

Papers 
uzupełnij pole: 

☐ 
Inne kryteria (proszę wpisać): DE-
UZ…….. 

uzupełnij pole: 

 

Proponowany orientacyjny termin auditu: ☐ Tak  data:  uzupełnij pole:          ☐ Nie        

 

 

 

DANE O ORGANIZACJI 
 

☐ firma posiada certyfikat innej niezależnej jednostki certyfikującej lub kontrolującej * organizacja wydająca certyfikat (nazwa, data 

ważności): 

☐ Działalność produkcyjna 

☐ Działalność produkcyjna i handlowa 

☐ Liczba lokalizacji uzupełnij pole:  Odległość między lokalizacjami  uzupełnij pole: 

☐ Zakup niecertyfikowanych materiałów  (makulatury, odpadów drewna) 

☐ Zlecanie procesów na zewnątrz(Outsourcing) prosimy o podanie procesów: uzupełnij pole: 
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INFORMACJE DODATKOWE 

 

Czy przy wdrażaniu systemu korzystali Państwo z usług zewnętrznych konsultantów? 

 

☐ Tak  proszę podać kogo: uzupełnij pole:      ☐ Nie                 

 

W jaki sposób uzyskali Państwo nasz adres: uzupełnij pole: 

Państwa uwagi, życzenia: uzupełnij pole: 

 

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

 

uzupełnij pole: 

Imię i Nazwisko 

osoby upoważnionej 

sporządzającej wniosek 

kliknijj, aby wprowadzić datę. 

Data 

 

Podpis 

 

 

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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