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Załąenik nr 4

Wykaz wyrobów objęĘch powiadomieniem
List of devices covered by this notification
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1) Wyroby różniące §ię nazwą handlową, łpem, modelem, wersją wykonania, wersją oprogramowania,
i żam'eśc'ćw jednym powiadomieniu, jeże|i są lub mają:
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rozmiarem, ksżałtemlub wymiarami można uznaĆ za jeden wyrób

jednego wytwórcę.

-Jednąo autorrzowanego pzedstawiciela, jeźeli ich wytwórca nie ma siedziby lub mi€jsca zamieszkania

- jeden, wspólny, krotki opi§ Wyrobu i jego pźewidziane za§to§owanie,
- jedną, możliwie najbardziej szczegołową nazwQ rodzajową,
- Jeden kod wyrobu według Globalnej Nomenklatury

W państwie członkowskim,

Wyrobów Medycznych albo innej uznanej nomenklatury wyrobów medycznych,

- tę samą klasyfika§ę albo kwa|ifikację,
- wspólną ocenę zgodności wykonaną z użyciem tych samych procedur oceny zgodności,

- wspólny ceĄrfikat zgodnoŚci lub wspólne ce.qdikaty zgodności, jeżeli W ocenie ich zgodności brała udział jednostka nowkowana,
- jeden numer referencyjny W bazie EUDAMED i jedną naZWę handlową w języku pol§kim albo jedną nazwę handlo!^/ą w języku an§lelskim,
2) Systemy lub zestawy zabiegowe o tym §amym przeznaczeniu, Zestawione przez ten s3m podmiot i zawierające te same wyroby medyczne, które w povcząólnych
systemach lub zestawaó zabiegowych Występują w różnych ilościach lub różnią się nazwą handlową, typem, modelem, wergą wykonania, We§ją oprogramowania,
rozmiarcm, kształem lub wymiarami można uznać za jeden system lub zestaw zab|egowy, jeżeli odpowiadające §obie wyroby medyczne w poszczególnych systemach
lub zestawach zabiegowych mogą być uznane za jeden wyrób zgodnie z pkt 1,
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RACHUNEK NR 0843112012
>
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data wystawienia : O7-sierpi eń-2012

<

Wystawca:

Urząd Rejestracii Produktów Leczniczych,Wyrobów Medycznych iProduktów
Biobójczych

adres : 03-736 Warszawa, ul. Ząbkowska 41.

NlP : 521-32-14-182 rachunek bankowy: NBP O/O Warszawa 30 101010100094102231000000
tel, (22)49211 0O fax (22)49211 09

Nabywca

:

PHU MARSYLKA Sylwia Sarnowska Gębicz

adres: 02-758 Warszawa, Neseberska 4 m. 153

kod kontrahenta:

NlP:8861766446

Sposób zapłaty : Przelew

strona

Term in zapłaty : ZAPŁACONO
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Opłata rejestracyjna za:
lD :6O6942153744

300,00

Razem

DO

ZAPŁATY:

Słownie

:

300,00

:

ż

300,00 zł

ż

trzysta złotych zero groszy

ZAPŁACONO

GŁÓWNY KS|ĘGOWY

4-,y
Osoba uprawniona do odbioru rachunku

Unąd Reje§racji nie je§ uznawany za podatnika VAT na

1

Wańość

Nazwa towaru lub usługi

1

z

Jolarr{ff Rbmańska

(U

l

Osoba uprawniona do wystawiania rachunku

podstawie art,l5 u§,6 u§awy o podatku od towarów i u§ug z dnia 11,03,2004 r. Dz.U, Nr 54, poz. 535 z późn, zm,

