COBICO Sp. z o.o.
Załącznik KJ/R4/13

CENNIK Certyfikacja QMP
Program certyfikacji PC-12
Cennik opłat pobieranych dla 1 wniosku/1 certyfikatu/1 zakładu/1 roku/1 lokalizacji za czynności związane z prowadzaniem
procesu certyfikacji.
Czynności

CENA NETTO

CENA BRUTTO

Certyfikacja QMP Bydło - do 25 szt na certyfikacie

849,00 zł

1 044,27 zł

Certyfikacja QMP Bydło - 26-50 szt na certyfikacie

999,00 zł

1 228,77 zł

Certyfikacja QMP Bydło - 51-100 szt na certyfikacie

1 149,00 zł

1 413,27 zł

Certyfikacja QMP Bydło - Powyżej 100 szt na certyfikacie

1 399,00 zł

1 720,77 zł

Certyfikacja QMP MIĘSO lub QMP PASZE lub QMP TRANSPORT

1 399,00 zł

1 720,77 zł

Kontrola podwykonawcy w ramach QMP Mięso

749,00 zł

921,27 zł

Podane ceny są cenami dla standardowego poziomu ryzyka. W przypadku podwyższonego poziomu ryzyka (również w przypadku aplikujących nowych
Klientów) ceny mogą wzrosnąć - w zależności od oszacowanego przez BC COBICO poziomu ryzyka – i są szacowane indywidualnie. W przypadku konieczności
zastosowania wyższych cen, informacja o faktycznej cenie przekazywana jest producentowi przed zarejestrowaniem wniosku i/lub umowy.
Powyższe ceny nie zawierają opłat dla Administratora Systemu. Producent dodatkowo ponosi koszty badań wyrobów/produktów w laboratoriach
akredytowanych lub referencyjnych.
Opłaty za usługi dodatkowe (ceny netto):
1. 300,00 zł – Opłata za wydanie certyfikatu w wersji językowej innej niż polsko-angielska lub rozszerzenie certyfikatu lub wystawienie duplikatu certyfikatu
lub zmiana nazwy (i/lub adresu) podmiotu albo wyrobu.
2. 550,00 zł – Opłata za rozszerzenie certyfikatu w przypadku zmiany grupy cenowej QMP Bydło z „do 25 szt” na „powyżej 100 szt”
3. 500,00 zł - Opłata za przeniesienie prawa własności.
4. 600,00 zł – Opłata za kontrolę dodatkową (wynikającą z m.in.: konieczności potwierdzenia wykonania działań korygujących wynikających z nałożonych
sankcji, wykrytych niezgodności, kontroli krzyżowych, notyfikacji, procesu odwoławczego, rozszerzenia lub zmiany zakresu certyfikatu)
5. 600,00 zł – Opłata za ponowną kontrolę planową lub doraźną w przypadku braku możliwości przeprowadzenia kontroli przez inspektora COBICO w
wyznaczonym/uzgodnionym terminie jak również w wyniku niewłaściwego przygotowania się producenta do kontroli.
6. 1000,00 zł – cofnięcie certyfikatu w przypadku braku możliwości sprawowania nadzoru (w szczególności odmowy przeprowadzenia kontroli
dodatkowej/doraźnej/ponownej lub nieprzesłania wymaganych danych do nadzoru we wskazanym przez BC COBICO terminie).
7. 20,00 zł – Każdorazowy koszt wystawienia wezwania do zapłaty zaległości finansowych lub wystawienia na wniosek producenta duplikatu faktury lub
zaświadczenia.
8. Koszty badań laboratoryjnych - wynikające z prowadzonego procesu reklamacyjnego, odwoławczego lub notyfikacji.
9. 150,00 zł – pobór prób do badań wynikających z procesu reklamacyjnego, odwoławczego lub notyfikacji.
10. 50,00 zł / 1 stronę – za wystawienie dodatkowych dokumentów (w tym zaświadczeń) w języku obcym.
11. 100,00 zł – dodatkowe zabezpieczenie certyfikatu QR kodem

Płatności należy dokonywać przelewem na konto wskazane na fakturze. Na dokumencie wpłaty należy wpisać imię i nazwisko lub nazwę oraz Numer
Producenta nadany przez BC COBICO (jeżeli został nadany).
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