COBICO Sp. z o.o.
Załącznik KJ/R4/5

CENNIK Certyfikacja przetwórstwa, obrotu
oraz importu produktów ekologicznych z krajów trzecich
Program certyfikacji PC-02
Cennik opłat pobieranych dla 1 wniosku/1 certyfikatu/1 zakładu/1 lokalizacji/1 kontroli planowej/1 zeszytu/1 specyfikacji
za czynności związane z prowadzaniem procesu certyfikacji i nadzoru w danym roku kalendarzowym.

CZYNNOŚCI
(do 100 produktów na certyfikacie/produktów nadzorowanych)

OPŁATA REJESTRACYJNA
(nie dotyczy kontynuujących u których nie wstąpiła przerwa w nadzorze i /lub ciągłości umowy bez względu na fakt występowania
wnioskodawcy w innych programach certyfikacji w BC COBICO)

PRZETWÓRSTWO PEŁNE
(również dla produktów w składzie których udział surowców ekologicznych wynosi mniej niż 95%)

PRZETWÓRSTWO
(dla Klientów BC COBICO - podwykonawstwo lub przetwórstwo w ramach ekologicznego gospodarstwa rolnego w zakresie
produktów jednoskładnikowych wytworzonych w tym gospodarstwie lub każda kolejna lokalizacja wynikająca z zał.1 do zgłoszenia)

PRZETWÓRSTWO
(dla Klientów BC COBICO zlecających w 100% produkcję podwykonawcom)

PRZETWÓRSTWO
(pakowanie, przepakowywanie, etykietowanie)

CENA NETTO

400,00 zł

2149,00 zł

1049,00 zł

1599,00 zł

1349,00 zł

OBRÓT lub IMPORT

1349,00 zł

OBRÓT lub IMPORT

400,00 zł

(dopłata do przetwórstwa)

DOPŁATA DO ILOŚCI PRODUKTÓW
( powyżej 100 i do 500 produktów na certyfikacie/produktów nadzorowanych i za każde następne 500)

100,00 zł

Opłaty za usługi dodatkowe (ceny netto):
1. 300,00 zł – Opłata za wydanie: certyfikatu w innej wersji językowej, duplikatu, rozszerzenia, certyfikatu ze zmianą nazwy i/lub adresu podmiotu albo wyrobu.
2. 600,00 zł – Opłata za przeniesienie prawa własności. Opłata za kontrolę wstępną lub dodatkową w zakładzie lub hodowcy/dostawcy jeżeli wynika to ze
specyfikacji. Opłata za kontrolę dodatkową (wynikającą z m.in.: zapisów dokumentów odniesienia, konieczności potwierdzenia wykonania działań
korygujących wynikających z nałożonych sankcji, wykrytych niezgodności, kontroli krzyżowych, notyfikacji, procesu odwoławczego, rozszerzenia lub zmiany
zakresu certyfikatu). 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.
3. 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).
4. 50,00 zł – Jednorazowe wystawienie duplikatów faktur lub zaświadczenia na wniosek producenta.
5. Koszty badań laboratoryjnych - wynikające z prowadzonego procesu reklamacyjnego, odwoławczego lub notyfikacji.
6. 100,00 zł – Pobór prób do badań.
7. 200,00 zł – dodatkowe zabezpieczenie certyfikatu QR kodem
8. Wycena indywidualna – niestandardowa konfiguracja lub inne usługi nie ujęte w cenniku
9. 300,00 zł - Opłata za certyfikację uzupełniającą potwierdzającą szczególne cechy stosowanej metody produkcji, o których mowa w art. 68 ust. 2 rozp. (WE)
nr 889/2008 (np. NOP). Opłata pobierana jest, jeżeli Wnioskodawca wystąpi z wnioskiem o taką certyfikację i dotyczy każdorazowego wygenerowania
dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowej kontroli związanej z prowadzonym procesem opłata wynosi 900,00 zł.
Podane ceny obowiązują dla standardowego poziomu ryzyka. W przypadku podwyższonego poziomu ryzyka (również w przypadku aplikujących nowych Klientów)
ceny są szacowane indywidualnie - w zależności od oszacowanego przez BC COBICO poziomu ryzyka. W przypadku konieczności zastosowania wyższych cen,
informacja o faktycznej cenie przekazywana jest producentowi przed zarejestrowaniem wniosku i/lub umowy.
Pracownik COBICO dokonuje weryfikacji w zakresie: przeglądu pełnej/kompletnej dokumentacji wnioskowej , ustalenia szczegółowego harmonogramu
czynności, poziomu ryzyka. Jeżeli parametry usługi są inne niż standardowe lub istnieje rozbieżność w interpretacji, pracownik COBICO ustala ostateczną cenę
usługi i przekazuje Klientowi do akceptacji.
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).

Załącznik do rozdziału 4 KJ

Obowiązuje od 01.02.2020 r.

Strona 1 z 1

