Certyfikat Zatwierdzenia
Niniejszym jednostka certyfikująca:

LRQA France SAS
będąc akredytowaną jednostką certyfikacyjną dla certyfikacji IFS oraz posiadając stosowna umowę z
właścicielami Standardu IFS, potwierdza że

Komplet Polska Sp. z o.o.
ul. Chlebowa 2, 62-080 Tarnowo Podgórne, Polska
COID: 11087
Spełnia wymagania przedstawione w:

IFS Food Version 6.1, November 2017
oraz innych powiązanych dokumentach normatywnych
na poziomie Wyższym
z wynikiem 98.70%

P.G. Cornelissen - Area Manager North Europe
Wystawiony przez: Lloyd's Register (Polska) sp. z o.o.
w imieniu: LRQA France SAS
Data auditu: 16 maj 2019
Data wydania certyfikatu: 19 czerwiec 2019
Data ważności certyfikatu: 18 lipiec 2020
Data ponownej oceny, od: 29 marzec 2020
Numer Zatwierdzenia: 00062520
do: 7 czerwiec 2020
Numer Identyfikacyjny Certyfikatu: 10199843
Dla zakresu auditu:
Produkcja mieszanek i komponentów piekarsko-cukierniczych oraz głęboko mrożonego pieczywa cukierniczego
i piekarniczego (pączków, produktów smażonych, muffinek, ciasta francuskiego, ciast biszkoptowych, ciastek i
ciasteczek, ciast kremowych i deserowych, ciast w foremkach i na blachach, chleba i bułek itp.) Produkty
pakowane są w opakowania z papieru i tworzyw sztucznych.
Zakres produktów: 6 - produkty zbożowe, płatki zbożowe, przemysłowe wyroby piekarnicze, i cukiernicze,
słodycze, przekąski, 10 - Sypkie, inne składniki i dodatki
Zakres technologii: D, F
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