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Z02 do MS-0015050 Cennik certyfikacji, wersja 6 z 01.02.2023 

Kalkulacja czynności kontrolno-certyfikacyjnych obejmuje: 

▪ rejestrację klienta, 

▪ planowanie działań związanych z oceną, 

▪ kontrolę w miejscu prowadzenia działalności, 

▪ przegląd raportu z kontroli,  

▪ wydanie decyzji w sprawie certyfikacji, 

▪ wydanie certyfikatu, 

▪ prowadzenie nadzoru nad udzieloną certyfikacją. 

Warunki płatności: 

▪ wycena dotyczy 1 wniosku /1 certyfikatu, 

▪ przedstawiane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT według obowiązującej 
stawki, 

▪ klient obciążany jest kosztem dojazdu oraz noclegu inspektora TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.  w 
przypadku gdy klient sam wyznacza termin kontroli lub gdy kontrola nie została przeprowadzona w 
wyznaczonym terminie z winy klienta (np. brak kontaktu telefonicznego i l istownego), 

▪ klient obciążany jest dodatkowymi kosztami za działania kontrolne lub wystawienie dodatkowej 
dokumentacji nie przewidziane w planie działań związanych z oceną -  na wniosek klienta lub w wyniku 
postępowania zakończonego na niekorzyść klienta, 

▪ po wykonaniu przez TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. usługi, klient jest zobowiązany do dokonania wpłaty 
należnej kwoty, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT, na wskazany na fakturze rachunek 
bankowy, 

▪ w przypadku opóźnień w dokonywaniu wpłat TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. obciąży klienta odsetkami 
w ustawowej wysokości. Od momentu przekazania działań związanych z odzyskaniem 
przeterminowanych należności do windykacji zewnętrznej, świadczenie usług dla klienta zostaje 
wstrzymane, 

▪ w przypadku uregulowania zadłużenia po przekazaniu sprawy do kancelarii prawnej, dalsze świadczenie 
usług dla klienta możliwe jest tylko na warunkach przedpłaty, 

▪ w przypadku wypowiedzenia umowy przez kl ienta przed zakończeniem kontroli, TÜV Rheinland Polska 
Sp. z o.o.  jest uprawniony do obciążenia klienta uzasadnionymi kosztami dotychczas wykonanych 
czynności przez TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., a w szczególności: koszty poniesione przez TÜV 
Rheinland Polska Sp. z o.o.  z tytułu tzw. czynności rejestracyjnych w stałej kwocie 400,00 PLN, koszty 
wynagrodzenia inspektora, koszty dojazdu inspektora do klienta lub do miejsca przeprowadzenia 
kontroli, koszty noclegu inspektora. 

Lp. Wyszczególnienie Cena netto PLN* 

1 do 3 gatunków roślin 1200 

2 kolejny gatunek roślin 100 

3 
Przeprowadzenie kontroli dodatkowej nie przewidzianej w planie działań 
związanych z oceną (na życzenie klienta) 

800 + delegacja (jeśli dotyczy)*  

*delegacja: koszt podróży 1,15 PLN/km (liczone maksymalnie od miejsca zamieszkania inspektora) + koszt noclegu max. 
200 PLN /noc 

 

  


