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Druk nr / Form no. PC-01-01/20, obowiązuje od / valid from 4.07.2019

OŚWIADCZENIE
THE STATEMENT

nazwa producenta / upoważnionego przedstawiciela: 1) 2) / name of the producer / authorized representative: 1) 2)

W imieniu:

...

/ On behalf of:
imię i nazwisko:

ja, niżej podpisany

/ full name:

/ I, the undersigned ...

oświadczam, że
następujący wyrób:
/ declare, that following
product:

nazwa, typ, symbol, odmiany, typowielkości: / product name, type, symbol, variations, series of types:
...

opisany w dokumentacji technicznej, przekazanej wraz z wnioskiem o przeprowadzenie procesu oceny zgodności i certyfikację produktu:
/ desribed in the technical documentation provided with the application to carry out the process of conformity assessment and certification:
- nie był przedmiotem żadnej wcześniejszej odmowy uzyskania certyfikatu badania typu WE,
/ is not the subject of any earlier refusal to obtain EC type examination certificate,

- żaden inny wniosek tego samego rodzaju, dotyczący tego wyrobu, nie został złożony w innej jednostce
certyfikacyjnej celem wydania certyfikatu badania typu WE.
/ no other application form of such kind, relating to this product, has not been submitted at any other certification unit in
order to obtain EC type examination certificate.

Zakład Certyfikacji ŁUKASIEWICZ-IZTW zostanie poinformowany o wszystkich zmianach wprowadzonych do
projektu i konstrukcji maszyny po uzyskaniu certyfikatu badania typu WE.
/ The ŁUKASIEWICZ-IAMT Certification Department shall be informed about any changes made to the design and construction of this product after issuing
EC type examination certificate.

...

...

……………………………………………………………….
miejscowość i data

……………………………………………………………….
podpis osoby upoważnionej, stanowisko służbowe

/ place and date

/ signature of authorized person, official position

Objaśnienia / Explanations
1) skreślić zbędne / cross out the unnecessary
2) upoważniony przedstawiciel – osoba fizyczna lub prawna, mająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w Unii Europejskiej, wyznaczona przez Producenta do
działania w jego imieniu. W przypadku gdy upoważniony przedstawiciel jest wnioskodawcą – dołącza odpowiednie dokumenty potwierdzające upoważnienie.
/ authorized representative - a natural or legal person established in the territory of the Polish Republic or the European Union designated by the manufacturer to act on his behalf. Where an authorized
representative of the applicant - attach the relevant documents confirming authorization.

