
Załącznik nr 1

Formularz dla podmiotów / Form for organizations

?rasząwypałniać tylka pala zbiaĘm łłe;ra l ?lease fill in fields with a white background anly

Loo2 Naz$ra w języku miejscowym - po polsku 1 Nrme in lOcn' langtjage -.in,Pol§i

Urząd nejesŁracji pioduktów Leczniczych, Iłyrobów UeJyóznych i ProdukŁÓw Biobójczyc

';ąW@& .leŁn1i& l:?§§tł|x,jd§ ]§!r] cgl:

1.10.3r7j3.:ę.:li,,ą€ś,rzą!(ąll,i;]:;<]] ,;..;;,.'1,::,',,,1...;,:::::.:.|,;;:;,;gf2

$S§ ą]§ii łaSll:l:ll:!il';l.:,g
Zą,bkowska 41

j1|§

r.OrO n<iai4 zgloszenia lub powiadomi€nia / Not,f1calion t},pe

[| t, Rierwsza dlł r*yrobu l Fi.st for dcvice

]z, zmiana danych podmiotu / Change of e,rtilY details

! 3, zmiana danych wYrob, l Chan}* 0f device details

P w - $/ytwćrca / ManufaciLlrer

! ł - AutotvaaYl,ańV przedstawiciel l 
^ulhórizeĆ, 

representalive

!l -rlyźp§fłŁrllmpóftćl

! ł - p?§trybutorl Di§tributor

! z - Podmiotze§taiviającysysuemlubz*stNvłzabi*gowy larqanizaliał a99(:nrblifi§ §|s'emrrprorcdure pałk

Lrs _podmiot§teryli2ujący§/yróbl*a*nvcłny,sysŁa{§lubzęstawzabi*głwylO{ganlzalionsLeliiiżingrr,łóic"aldłvice,§ystemorProceclurePack
I

l r o _ świadczeniodawca wykonujący łc€aę działani* / Orqan;żation calrying out pe§ormance ę:valuatian

|O: 6§6§ Ą2X53744 WMl_r1_1.1 §tror.a-page ! 3



i.ors nązwa,wytwóicy, pelna / NanĘ of the manufacturer, in full .:,

PIiU !łIARSYLKL SYL9łTA sARNowsKA GĘBIcz

5§i,§,l§",1:,,; §l*k@ąą111§;ń@ith*.il§,*ńffqąirei,.9nprevqteq.....,
PHU lłlARsYLKA

1,017 Mia§to / Cit'

wARsZAWA

ż-8l;*,:,,,,,,,,.@3i .,}]].i §i ąii]]l]]:]]aj;".i1§§
02-758

1,0i§ ulica, nr./ Street, na '-,

NESEBERSKA 4 LoK.153

i.Ozr Imię i nazwisł<o / FLtll narę

SYLWIA SARNOWSKjA GĘBICZ

1.o2Ż Telefon / Phone

6027 46528
t.O23 P-maii .

s . sarnowskaG list, pl

D. Identyfikacja autoryzouranego przedataylliala.l identificatión of the authorized

''{*{j&Ę!iifbrirr§&§ 
l§rd§ §'łi!ą§&l l ltq1ę s|!ię ąy1\o;.jzed,1ępy&ś$** ll:*ll*1il;l;§

t,O28 Nazwa aułoryzowanego przedsta*iciela, skrócdna / Ndme ot the aulhorized represpntótive, abbleviated

1.029" Miasto / CiŃ 
. &§*§lll:l&§{]ź*ąl*yrl*i7:]P§§tali§B6e]r];,.]]l]§la§:,lt§iąX:

'l§§§§{_t.$ry],l 
§&a!i]]9§.

:]]t,9§* ,'1:{?rrr§rb*11*11Xłą!e':.,,,:1,,,.',],,1,11:11111111,1:7,;.i.§;1;;;:;:',.,',,,:,11,,1',1||;::,,',,,|,,;.|,',|.;|,,'.l:

1*_.._ąą§,,:§:p§il]§:]

.,, ian?łYłara / ,.. importer

,,, dY§ż|Ybu?x.a l,,, di§llibutor

l,dlio Nazwa ilrortera lub dystrybutóra. pełna / Nallle of.{he impońer or dlstributor, in luH .

er§§(1a§gi,Q,,!§t& u@g;:ry..,,.,. 1nii,lllame of ih§;|§pp;*_ąi:§r.§§ł,ibi,,lń.r|,:,ź,bbi.|,ą,1ińł*4:'.|,

l,jariB Ulica, nr / StreeL no,

1,0a6 Imię i ńa'zwiskó l FUl| name 1"047 Telefon 7 Pńóile, ,

la: 6&&9 ązLs 3vąą Wl,łl_p1*1.1 strona-Page |3



1.o§Ż Kod kraju/ country code

]]r;ł§§jllllll:§ { ll',P§${a§&9§;|.:',|:.::||,|:,i',.,:.:,:'|.::ź|':'

1,0§9 Inię i nazwiśko / Ft]ll n3me

§;§&§|;ł,:$ix'ptsg$j$g,;/;1;,§.l!§§§§'ji€::::'.:.:'::,:|:'..::,':.,:;::,:

1,06Ó Ulica, nr,i Street,'ńo,

Potwierdzam, że powyższe informacje są poprawne według mojej najlepszej wiedzy.

I affirm that the information given above is correct to the best of my knowledge.

Mias*ę l Citv WARSZA!,7A &e*e lłate

iźazvłiskę / Name

2012 -08-01

§u i j l j Ęf lĄr łł;3]Y.{, g.i",\

§l i,łii; i;l ill rlv,l§i:* [1ęl; rcz

7*l 6§&9 42L5 37ąą

SARNOWSI(A GĘBTCZ

Wl,,|1,.F1,_1.1

Podpis / Signature

§trona, Paqe 1 3



Załąenik nr 4

Wykaz wyrobów objęĘch powiadomieniem
List of devices covered by this notification

Pro§zę wypełniać Ęlko pola z białym tłem / P|ease fill in fields with a white background only

Potwierdzam, że powyższe informaQe są
I affirm that the information given above

poprawne według mojej najlepszej wiedzy.
is correct to the best of my knowledge.

Data / DateYtARrszAYtAMiasto / City

Nazwisko / Name

2012-08-01
----THU-§a-ARsyLKA

Syly9ia Sarngwska Gqbi
sARNołlsKA GĘBIcz Podpis l Signature ul. N

NlP 64-46 REGON

1) Wyroby różniące §ię nazwą handlową, łpem, modelem, wersją wykonania, wersją oprogramowania, rozmiarem, ksżałtem lub wymiarami można uznaĆ za jeden wyrób
i żam'eśc'ć w jednym powiadomieniu, jeże|i są lub mają:
- jednego wytwórcę.
-Jednąo autorrzowanego pzedstawiciela, jeźeli ich wytwórca nie ma siedziby lub mi€jsca zamieszkania W państwie członkowskim,
- jeden, wspólny, krotki opi§ Wyrobu i jego pźewidziane za§to§owanie,
- jedną, możliwie najbardziej szczegołową nazwQ rodzajową,
- Jeden kod wyrobu według Globalnej Nomenklatury 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,

IDl 9391 76437640 WM1 F4 1,1 §trona/Page Ll'



> oRYG|NAŁ <

Sposób zapłaty : Przelew

RACHUNEK NR 0843112012

Term in zapłaty : ZAPŁACONO

data wystawienia : O7-sierpi eń-2012

strona ,1 z 1

Razem : 300,00 zł

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
NlP:8861766446 kod kontrahenta: ,11 495

Lp. Nazwa towaru lub usługi Wańość

1

Opłata rejestracyjna za:

lD :6O6942153744 300,00 ż

DO ZAPŁATY: 300,00 ż

Słownie : trzysta złotych zero groszy

ZAPŁACONO GŁÓWNY KS|ĘGOWY

Jolarr{ff Rbmańska
4-,y (U l

Osoba uprawniona do odbioru rachunku Osoba uprawniona do wystawiania rachunku

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


