
Nazwa firmy (jeśli dotyczy)

Imię i nazwisko osoby do kontaktu

Telefon

Adres 

NIP / REGON 

*TAK Nie Nie wiem

nie znam kategorii

suplement diety 

wyrób medyczny 

kosmetyk 

środek spożywczy 

inna odpowiedź

dowolna

płyn

żel

proszek

kapsułka twarda

tabletka

inna (jaka?) 

Wskazania do użycia / stosowania 

Grupa wiekowa, dla której dedykowany jest wyrób 

Dane Klienta

Formularz zgłoszeniowy – WYTWARZANIE KONTRAKTOWE

Identyfikator wyrobu

Czy produkt jest obecnie  
w obrocie / sprzedaży?

Kategoria wyrobu 

Forma wyrobu

Zastosowanie wyrobu

Skład wyrobu
Jeśli jest znany, należy opisać jakie są 

obligatoryjne składniki wyrobu, co wchodzi  

w skład produktu (surowce główne i pomocnicze)

Cechy organoleptyczne wyrobu
Preferowany lub określony smak/ zapach/ 

konsystencja itp.

Spodziewany termin przydatności 
wyrobu do spożycia

Rodzaj opakowania  
jednostkowego

OGÓLNE PARAMETRY WYROBU

OGÓLNE PARAMETRY OPAKOWANIA

dowolne

bez opakowania (produkt „luzem”) 

butelka lub fiolka + nakrętka 

butelka z aplikatorem do gardła 

butelka z aplikatorem do ucha 

butelka z aplikatorem do nosa 

słoik 

blister (10 kaps.) 

inne (jakie?) 

pole do wpisania nazwy wyrobu / nazwy roboczej wyrobu / kodu wyrobu

Wypełnij formularz i wyślij go na adres info@arkonalfs.com



Wielkość opakowania 
jednostkowego

Prosimy o wskazanie gramatury lub pojemności 

lub ilości kapsułek/tabletek itp.

Preferowany materiał  
opakowania

Preferowane dodatkowe  
cechy opakowania

np. ochrona przed światłem /wilgocią /określony 

rodzaj zamknięcia itp

Planowane rynki sprzedaży 
produktu

Szacunkowa wielkość  
zamówień

Czy produkt lub jego kluczowe 
cechy jest wzorowany na jakimś już 

istniejącym wyrobie?
(Jeśli TAK, należy wskazać nazwę handlową 

„wzorca” lub cech „wzorca” koniecznych  

do odwzorowania w projektowanym wyrobie)

Preferowany termin realizacji 

Jednorazowych

Miesięcznych 

Rocznych 

*Ile sztuk minimum?

szkło

tworzywo

inne (jakie?) 

DODATKOWE INFORMACJE

Czy potrzebne będą jednostkowe 
próbki wyrobu gotowego?

Inne uwagi /informacje istotne 
z punktu widzenia produktu / 
wytwarzania / projektowania

PRZEWIDYWANA TABELA PODZIAŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI 

ARKONA LFS KLIENT

Zgłoszenie / rejestracja produktu

Zamówienie surowców / próbek surowców  
do prób laboratoryjnych

Zamówienie opakowań jednostkowych  
/ próbek opakowań do prób laboratoryjnych

Wstępne testy fizyko-chemiczne produktu

Przygotowanie specyfikacji technicznej  
wyrobu końcowego

Przygotowanie ogólnego opisu wymogów 
technologicznych dla procesu wytwarzania

Wytwarzanie wyrobu gotowego

Magazynowanie wyrobu gotowego  
pow. 7 dni

Dostawa produktu gotowego

*TAK

*TAK

Nie

Nie

Nie wiem

Nie wiem

*Jakim?
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