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Miejscowość/Place:                                                                 Data/Date: 
 

 

Ogólne informacje o dostawcy/General information about supplier 
Wypełnia dostawca/Filled in by supplier 

1. Pełna nazwa firmy/Full name of the company: 

  

2. Adres/Address: 

  

3. Dane rejestracyjne firmy/company registration details: 

• NIP/Tax identification number:……………………………………………………………………… 

• REGON,KRS/Number of national register:………………………………………………. 

• Imię i nazwisko osoby umocowanej do reprezentowania firmy/Name und Surname of the 
person authorized to represent the company:……………….. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

4. Zakres działania (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)/Scope of activity (more than one answer can be 

given) 

• Producent/Manufacturer                                 ☐ 

• Dostawca usługi/Service provider  ☐  

• Eksporter/Exporter                  ☐  

• Spedytor/Forwarder                              ☐  

• Prowadzący skład/Wholesaler            ☐  

• Agent celny /Customs agent                 ☐  

• Przewoźnik/Carrier                               ☐  

• Importer/Importer                  ☐  

5.  Oferowane towary/usługi/Goods/services offered: 

Proszę o podanie rodzaju, wielkości i stanu taboru, np. auta bus-15-  (6) EUR5, (9) EUR6. 
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6. Czy firma posiada udokumentowany system zarządzania jakością ISO 9001?    
Does the company have a documented ISO 9001 standard?       

 ☐ TAK/YES  ☐ NIE/NO 

 

Jeśli nie, to czy planuje wdrożenie?                          ☐ TAK/YES  ☐ NIE/NO 
If no, is there a plan of implementation?       
 

Jeśli tak, to kiedy?..................................................................................................... 
If yes, when? 

 
 

7. Czy firma posiada certyfikat zarządzania środowiskowego ISO 14001?     
Does the company have a documented ISO 14001 standard?           

 ☐ TAK/YES  ☐ NIE/NO 

 

Jeśli nie, to czy planuje wdrożenie?                          ☐ TAK/YES  ☐ NIE/NO 
If no, is there a plan of implementation?           
 

Jeśli tak, to kiedy?..................................................................................................... 
If yes, when? 

 
 

8. Czy firma posiada certyfikat zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001?     
Does the company have a documented ISO 45001 standard?           

 ☐ TAK/YES  ☐ NIE/NO 

 

Jeśli nie, to czy planuje wdrożenie?                          ☐ TAK/YES  ☐ NIE/NO 
If no, is there a plan of implementation?       
 

Jeśli tak, to kiedy?..................................................................................................... 
If yes, when? 

 

9. Inne posiadane certyfikaty, koncesje, zezwolenia, dopuszczenia, referencje, licencje: 
Other certificates, concessions, permits, approvals, references, licenses held: 
 
 
 
 

10. Czy firma posiada następujące pozwolenia?/Does the company have following permits?: 

a. AEOC                                                         ☐ TAK/YES  ☐ NIE/NO 

b. AEOS                                                                          ☐ TAK/YES  ☐ NIE/NO        

                                                                                        

 



FORMULARZ KWALIFIKACJI DOSTAWCY 
SUPPLIER/MANUFACTURER QUALIFICATION FORM 

F0.300.01 rev. 02     data rewizji: 18.06.2021 

Strona 3 z 5 
 

11. Wytyczne dotyczące standardów bezpieczeństwa, dyrektywy RoHS, rozporządzenia REACH oraz 
polityki jakości, środowiska i BHP Addit Sp. zo.o./Guidelines on safety standards, the RoHS directive, the REACH 

regulation and the Quality, environment and health and safety policy of Addit Sp. zo.o. 
 

Deklaracja dotycząca standardów bezpieczeństwa / Safety standards declaration 
 

Firma niniejszym deklaruje, że: 

• towary, które są produkowane, składowane, przesyłane lub przewożone na żądanie upoważnionego 
przedsiębiorcy, które są dostarczane do lub które są odbierane od 

o są produkowane, składowane, przygotowywane i załadowywane  
w pomieszczeniach i miejscach załadunku zapewniających bezpieczeństwo, 

o są zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem podczas produkcji, składowania, 
przygotowania, załadowania i transportu, 

• przy produkcji, składowaniu, przygotowaniu, załadowaniu i transportu tych towarów zatrudniony jest 
wiarygodny personel, 

• partnerzy, którzy działają na moją rzecz są informowani, że oni również powinni zapewnić 
bezpieczeństwo łańcucha dostaw, o którym mowa wyżej. 

 
The company hereby declares that: 

• goods, which are produced, stored, shipped or transported at a request of an authorized economic operator, 
which are delivered to or which are collected from 

o are produced, stored, prepared and loaded in rooms and loading places ensuring safety, 
o are protected against unauthorized access during production, storage, preparation, loading and 

transport of the goods, 

• there is a reliable staff employed for production, storage, preparation, loading and transport of these goods, 

• partners, who work on my behalf are informed that they should also ensure security of a supply chain referred 
to above. 

Dyrektywa RoHS i rozporządzenie REACH / RoHS directive and REACH regulation 

 
Spełniając wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie 
ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) oraz 
rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, firma Addit Sp. z o.o. zobowiązuje swoich Dostawców, aby każdy towar dostarczany do naszej firmy był 
zgodny z wymogami powyższych aktów prawnych. W przypadku nie spełnienia wymogów w/w prawa lub wystąpienia 
w towarze niebezpiecznych substancji wymienionych w powyższych aktach prawnych, prosimy o niezwłoczne 
powiadomienie Addit Sp. z o.o. 

 
Meeting the requirements of Directive 2011/65/EU of the European Parliament and the Council of 8 June 2011 on the 
restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS) and Regulation 
(EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on the Registration, 
Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) and the establishment of the European Chemicals 
Agency, Addit Sp. z o.o. obliges its Suppliers to ensure that all goods delivered to our company comply with the 
requirements of the above legal acts. In the event of failure to meet the requirements of the aforementioned law or 
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the occurrence of hazardous substances listed in the above-mentioned legal acts in the product, please notify Addit 
Sp. z o.o. 

Firma została poinformowana o polityce jakości, środowiska i BHP Addit Sp. z o. o. oraz o wymogach względem 
dostawców. Polityki firmy Addit zamieszczone są na stronie internetowej  

http://www.addit.pl/pl/o-firmie/zrownowazony-rozwoj/jakosc-i-srodowisko/ 

https://www.addit.pl/files/2021_04_27_14_31_07_generalne_warunki_zakupu_i_dostawy_addit_sp_z_.pdf 

 

The company has been informed about the quality, environment and health and safety policy of Addit Sp. z o.o. as well 
as the requirements for suppliers. Addit`s policies are posted on its website  

http://www.addit.pl/en/the-company/sustainability/quality-and-the-environment/ 

https://www.addit.pl/gfx/userfiles/2021_04_27_14_09_57_general_conditions_of_purchase_and_delivery__a.pdf 

 

• Imię i nazwisko/Name and surname: 

• Podpis/Signature: 

• Stanowisko/Position: 

• Firma/Company: 

• Data/Date: 

• Pieczęć firmy/Company stamp 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.addit.pl/pl/o-firmie/zrownowazony-rozwoj/jakosc-i-srodowisko/
https://www.addit.pl/files/2021_04_27_14_31_07_generalne_warunki_zakupu_i_dostawy_addit_sp_z_.pdf
http://www.addit.pl/en/the-company/sustainability/quality-and-the-environment/
https://www.addit.pl/gfx/userfiles/2021_04_27_14_09_57_general_conditions_of_purchase_and_delivery__a.pdf
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DECYZJA O KWALIFIKACJI DOSTAWCY/ SUPPLIER QUALIFICATION DECISION 

Wypełnia ADDIT/ Filled in by ADDIT 

1. Wpisać do rejestru dostawców/ Enter in the register of suppliers   □ 

2. Wpisać warunkowo do rejestru dostawców/ Enter conditionally in the register of suppliers   □ 

Nr dostawcy……………. 

3. Rezygnacja ze współpracy z firmą/ Resignation from the cooperation with the company   □ 

 

Powody warunkowego wpisu lub rezygnacji /Reason for conditional entry or resignation: 

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

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

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                                                               

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

                                                                                                              Zatwierdził/ approved 
   data i podpis/ date and signature                                               data i podpis/ date and signature 

 


