COBICO Sp. z o.o.
Załącznik KJ/R4/14

CENNIK Certyfikacja ESTA
Program certyfikacji PC-11
Cennik opłat pobieranych dla 1 wniosku/1 certyfikatu/1 zakładu/1 lokalizacji/1 kontroli planowej
za czynności związane z prowadzaniem procesu certyfikacji i nadzoru w danym roku.

CZYNNOŚCI

CENA NETTO

Certyfikacja ESTA

1500,00 zł

(1 lokalizacja i 1 gatunek nasion)

Dopłata do drugiej lokalizacji
(ten sam gatunek nasion co w pierwszej lokalizacji)

Dopłata do każdej kolejnej lokalizacji
(ten sam gatunek nasion co w pierwszej lokalizacji)

Dopłata do kolejnego gatunku nasion
(do każdej lokalizacji odrębnie)

1000,00 zł*
800,00 zł*
500,00 zł*

* Przy założeniu, że wszystkie kolejne lokalizacje i gatunki zostały zgłoszone na jednym wniosku. W ceny wliczone jest 1 badanie dla jednego gatunku nasion z danej lokalizacji – przy czym próbki te są pobierane
wyłącznie przez auditorów BC COBICO podczas kontroli.

Opłaty za usługi dodatkowe (NETTO):
1. 400,00 zł – za wydanie: certyfikatu w innej wersji językowej, duplikatu, rozszerzenia, certyfikatu ze zmianą nazwy i/lub adresu podmiotu albo wyrobu.
2. 800,00 zł – za przeniesienie prawa własności, za kontrolę dodatkową w zakładzie lub hodowcy/dostawcy jeżeli wynika to ze specyfikacji, 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 w tym wydania
rozszerzenia certyfikatu również w zakresie zastosowania odstępstwa). Opłata za ponowną kontrolę planową lub doraźną w przypadku braku możliwości
przeprowadzenia kontroli przez inspektora BC COBICO w wyznaczonym/uzgodnionym terminie, w wyniku niewłaściwego przygotowania się producenta do
kontroli lub zawieszenia certyfikatu w przypadku braku możliwości sprawowania nadzoru.
3. 1000,00 zł – zawieszenie certyfikatu w przypadku braku możliwości sprawowania nadzoru (w szczególności odmowy przeprowadzenia kontroli
dodatkowej/doraźnej/ponownej, , braku jakiegokolwiek kontaktu ze strony Klienta w odpowiedzi na wezwania BC COBICO, niezastosowania się do decyzji
COBICO ) lub za nieprzesłanie wymaganych danych w tym w ramach nadzoru we wskazanym przez BC COBICO terminie.
4. 50,00 zł – Jednorazowa fizyczna wysyłka pocztowa duplikatów faktur, zaświadczeń lub kopii protokołów na pisemny wniosek Klienta.
5. 100,00 zł – pobór prób do badań.
6. 200,00 zł – badanie laboratoryjne wyrobów/produktów planowe wynikające z procesu lub specyfikacji.
7. Koszty badań laboratoryjnych – fakturowane lub refakturowane wg aktualnej wyceny (wynikające z procesu reklamacyjnego, odwoławczego lub notyfikacji).
8. Wycena indywidualna – niestandardowa konfiguracja lub inne usługi nie ujęte w cenniku ( np. certyfikacja grupowa, różne lokalizacje).
Podane ceny obowiązują dla standardowego poziomu ryzyka. W przypadku podwyższonego poziomu ryzyka lub innych czynników (również w przypadku
aplikujących nowych Klientów) ceny są szacowane indywidualnie przez Pracownika BC COBICO, który 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 BC COBICO ustala ostateczną cenę usługi (Wycena indywidualna) przekazuje Klientowi przed
zarejestrowaniem wniosku i/lub umowy.
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).
Faktury przesyłane są Klientom w formie papierowej listem zwykłym.
W przypadku opóźnień w płatnościach BC COBICO zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek ustawowych.
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