Certyfikat Rejestracji
Niniejszym zaświadcza się, że System Zarządzania Organizacji:
Elpigaz Sp. z o.o.
ul. Perseusza 9, 80-299 Gdańsk
został zatwierdzony przez Alcumus ISOQAR jako zgodny z wymaganiami:
ISO 9001:2015
Numer certyfikatu:
Data zatwierdzenia po raz pierwszy:
Data ponownego zatwierdzenia:
Data ważności certyfikatu:

4371-Q15-001PL
13 stycznia 2005
11 maja 2018
13 stycznia 2020

Zakres działalności:
Zakup, sprzedaż, montaż, projektowanie, produkcja, serwis i wykonywanie usług związanych z:
- częściami, podzespołami i osprzętem do instalacji gazowych dla pojazdów i silników
spalinowych,
- zbiornikami na gaz LPG, opcjonalnie z armaturą, zbiornikami ciśnieniowymi powietrza
(pneumatycznymi) i do sprężarek oraz zbiornikami ciśnieniowymi z wyposażeniem
wewnętrznym (pulsatory, skraplacze),
- butlami stalowymi spawanymi przenośnymi do wielokrotnego napełniania
skompresowanymi, płynnymi lub rozpuszczonymi gazami (w tym LPG), opcjonalnie z armaturą,
- obróbką i spawaniem metali oraz zabezpieczeniem antykorozyjnym.
Wystawiony
i podpisany przez:
Steve Stubley, Technical Director
(w imieniu Alcumus ISOQAR)

Zatwierdzenie pozostaje aktualne pod warunkiem, że przedsiębiorstwo utrzymuje swój system zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm. Przestrzeganie wymagań tych norm będzie monitorowane przez ISOQAR. Dalsze wyjaśnienie
dotyczące zakresu tego certyfikatu i zastosowania odpowiednich wymagań standardów można uzyskać przez kontakt
z ISOQAR. Niniejszy certyfikat jest ważny tylko z załącznikiem o tym samym numerze.

ISOQAR CEE Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa
T: +48 22 649 76 64 F: +48 22 349 95 62 E: isoqar@isoqar.pl W: www.isoqar.pl (Polska)
T: 0161 865 3699 F: 0 161 865 3685 E: isoqarenquires@alcumusgroup.com W: www.alcumusgroup.com/isoqar (UK)
Ten certyfikat jest własnością ISOQAR i musi być zwrócony na żądanie

Aneks do certyfikatu
Aneks 1 z 1 do certyfikatu o numerze 4371-Q15-001PL
zawierający 2 lokalizacje, w tym siedzibę główną

ISO 9001:2015

Zakres działalności:
Zakup, sprzedaż, montaż, projektowanie, produkcja, serwis i wykonywanie usług związanych z:
- częściami, podzespołami i osprzętem do instalacji gazowych dla pojazdów i silników
spalinowych,
- zbiornikami na gaz LPG, opcjonalnie z armaturą, zbiornikami ciśnieniowymi powietrza
(pneumatycznymi) i do sprężarek oraz zbiornikami ciśnieniowymi z wyposażeniem
wewnętrznym (pulsatory, skraplacze),
- butlami stalowymi spawanymi przenośnymi do wielokrotnego napełniania
skompresowanymi, płynnymi lub rozpuszczonymi gazami (w tym LPG), opcjonalnie z armaturą,
- obróbką i spawaniem metali oraz zabezpieczeniem antykorozyjnym.

SIEDZIBA GŁÓWNA
001

ul. Perseusza 9, 80-299 Gdańsk

POZOSTAŁE LOKALIZACJE
002

Zakład produkcyjny w Gorlicach,
ul. Korczaka 11, 38-300 Gorlice

Wystawiony
i podpisany przez:
Steve Stubley, Technical Director
(w imieniu Alcumus ISOQAR)
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