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Oświadczenie importera

podpis, pieczęć firmowa 
  
 

nie podlegają ocenie zgodności w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodności (tekst jedn. Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1226 ze zmianami), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. 
ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów 
do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (tekst mający znaczenie dla EOG), decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów 
do obrotu, uchylającej decyzję Rady 93/465/EWG (tekst mający znaczenie dla EOG) i nie muszą być oznaczone za pomocą 
znaku CE.    

Ja niżej podpisany niniejszym oświadczam, że towary opisane fakturami numer

Miejscowość,                              data                 

(Opcjonalne dodatkowe uzasadnienie, np. towary są prototypami, wysłanymi wyłącznie dla celów testów lub walidacji 
prefabrykowanych jednostek i są traktowane jako wciąż będące w trakcie procesu produkcyjnego, nie będą wprowadzone 
do obrotu ani przesłane do dystrybutora lub przekazane użytkownikowi, itp.) 
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