
Załącznik 1

………………………………………, dnia ………………………

WNIOSEK
o wydanie przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – 

SIMP referencji wiarygodności technicznej przedsiębiorstwa

Nazwa firmy ……………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………….

siedziba Firmy 

………………………    ………   …………………… …………………
(ulica)    (nr domu)       (kod pocztowy) (miasto)

…………………………………………………………………………………………………...

Proszę o wydanie referencji na następujący zakres działalności ………………………………
…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

na okres (1, 2 lub 3 lata) ………………………………………………………………………...

Proszę o wydanie zaświadczenia (referencji) również w języku ……………………………….

…………………………………………………………………………………………………...

Podpis osoby upoważnionej

……………………………………



Załącznik 2

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
do wniosku o wydanie referencji SIMP o wiarygodności technicznej

Załączniki obowiązkowe:
1. Dane dotyczące wiarygodności technicznej firmy (według wzoru podanego w załączniku 

3).
2. Uwierzytelniona  kopia  dokumentu  potwierdzającego  powstanie  firmy  (np.  odpis  z 

Krajowego  Rejestru  Sądowego  –  KRS,  wpis  do  rejestru  działalności  gospodarczej 
prowadzonego  przez  lokalną  jednostkę  samorządową,  zarządzenie  o  powołaniu 
przedsiębiorstwa, itp.).

3. system zapewnienia  jakości  w firmie (opis  funkcjonującego  systemu z  ewentualnymi 
załącznikami  np.:  wdrożenie  systemu,  schemat  systemu  zapewnienia  jakości,  księga 
jakości itp.).

4. Pisma referencyjne, uzyskane od zamawiających, dotyczące wykonania prac (np. opinie, 
listy referencyjne, dyplomy za wykonane prace, pisma gratulacyjne itp.).

5. Znak graficzny Firmy lub inny element graficzny związany z Firmą, do umieszczenia w 
ogłoszeniu o wydaniu referencji – dołączony oddzielnie w kopercie.

Załączniki dodatkowe nieobowiązkowe (przykłady):
1. Świadectwo  kwalifikacji,  uprawnienia,  referencje  itp.  uprawniające  firmę  do 

wykonywania określonych robót, usług lub dostaw, wydawane przez właściwe instytucje 
lub jednostki.

2. Zawarte  porozumienia  z  innymi  firmami  dotyczące  stałego  wykonywania  prac 
podzlecanych, dostarczania sprzętu, zapewniania usług itp.

3. Zobowiązanie Firmy dotyczące terminu pełnego wdrożenia norm serii  PN-EN 29000: 
1993 (odpowiadającym normom ISO serii  9000),  w przypadku gdy istniejący system 
zapewnienia jakości w Firmie nie odpowiada w pełni normom.

4. Prospekty informacyjno-promocyjne związane z działalnością Firmy.



Załącznik 3

DANE DOTYCZĄCE
WIARYGODNOŚCI TECHNICZNEJ FIRMY

1.  Informacja ogólne o firmie
1.1. Nazwa i adres
1.2. Rok (data) powstania firmy
1.3. Poprzednia  nazwa  Firmy  i  rok  jej  powstania  (jeśli  obecnie  Firma  bezpośrednio 

kontynuuje poprzednią działalność, np. w wyniku przekształceń własnościowych)
1.4. Firma jest płatnikiem podatku od towarów i usług (tak/nie) ………

Numer identyfikacji podatkowej NIP …………………………
1.5. Zasięg terytorialny działania (kraj, województwa)
1.6. Przedmiot działalności firmy
1.7. Działalność, w której firma ma największe doświadczenia
1.8. Zatrudnienie  ogółem,  w  tym  w  działalności  wnioskowanej  o  referencje,  w  trzech 

ostatnich latach poprzedzających złożenie wniosku
1.9. Wartość sprzedaży w mln zł ogółem, w tym w działalności wnioskowanej o referencje w 

trzech ostatnich latach poprzedzających złożenie wniosku
1.10.Nie  wykorzystane  możliwości  przerobowe  firmy  w  roku  poprzedzającym  złożenie 

wniosku
1.11.Poprzednia  nazwa  firmy  i  rok  jej  powstania  (jeśli  obecnie  firma  bezpośrednio 

kontynuuje swoją działalność np. w wyniku przekształceń własnościowych)

2. Kadra techniczna
1.1. Liczba inżynierów (w tym ze specjalizacją zawodową inżyniera, EURO-inżyniera itp.)
1.2. Liczba techników (w tym ze specjalizacjami lub dodatkowymi kwalifikacjami)
1.3. Liczba  mistrzów (w  tym  ze  średnim i  wyższym  wykształceniem  technicznym  oraz 

posiadanymi uprawnieniami)
2. Wyposażenie  w  techniczne  środki  produkcji  sprzętu  oraz  główne  techniczne  środki 

produkcyjne
2.1. Do projektowania
2.2. Laboratoria (zakres wykonywanych badań, wyposażenie, liczba zatrudnionych)
2.3. Inne główne składniki technologiczno-produkcyjne

3. Dorobek w zakresie produkcji maszyn, urządzeń technicznych oraz komponentów
3.1. Projektowania
3.2. Produkcji maszyn i urządzeń technicznych
3.3. Usług produkcyjnych i kooperacyjnych
3.4. Innych składników oferty.

4. Zgodność istniejącego w Firmie systemu zapewnienia jakości z normami serii PN-EN ……
…. Podać, które elementy istniejącego systemu zapewnienia jakości w Firmie są zgodne, a 
które są rozbieżne z normami serii PN-EN …………………………………………

UWAGA:  W  przypadku  systematycznego  wykorzystywania  części  środków  technicznego 
wyposażenia nie będącego własnością Firmy, należy podać firmy współpracujące 
oraz dane tych środków w układzie zgodnym z punktem 3.



          

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH

ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 Warszawa

REFERENCJE

Na podstawie przedłożonych dokumentów i przeprowadzonej przez Komisję Stowarzyszenia 
oceny, zaświadcza się, że firma:

spełnia wymagania wiarygodności technicznej w zakresie następujących 
projektów/wyrobów/usług/grup robót/dostaw:

Zaświadczenie jest ważne na okres od ……………………… do ……………………
(protokół z posiedzenia Komisji SIMP ds. Referencji Technicznych

Nr ………………………… poz. ………………… z dnia …………………………)

Przewodniczący Prezes SIMP
Komisji SIMP
ds. Referencji Technicznych

……………………………… ……………………………
Nr rejestru Warszawa, dnia  …………………………


	Załącznik 1

