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BERGER Logistik przywiazuje duza wartosc na partnerskie kontakty ze swoimi starannie wybranymi partnerami handlowymi. Aby 
moc przetrwac w zwiekszajacej sie konkurencji, musimy razem uwzgledniac coraz wyzsze wmagania naszych klientow w dziedinie 
jakosci, bezpieczenstwa i srodowiska. Naszym celem jest spelnianie tych wymagan najlepiej jak to mozliwe. Uczciwa wspo praca oraz 
wysokowartosciowe osiagniecia sa podstawa dlugotrwalego i owocnego wspolpartnerstwa. Dzieki temu zagwarantujemy Panstwu i 
sobie konkurencyjnosc oraz dlugoterminowe zatrudnienie na rynku transporowym. 

Nazwa Firmy  

Adres  

Kraj  Kod 
pocztowy  Miejs  

E-Mail  Nr telefonu  

Website  Telefax  

Nr.: NIP   Nr.: wpisu do  

Osoba kontaktowa  Funkcja w firmie  

Istniejace dzialy/filie: 

☐ TAK ☐ NIE filie  

Zatrudniaja Panstwo dodatkowych podwykonawcow: 

☐ NIE ☐ tak, rzadko ☐ tak, czesto ☐ tak, wylacznie 
podwykonawcow 

Posiadane certifikaty: 

☐ ISO 9001 ☐ ISO 14001 ☐ SQAS ☐ IFS ☐ inny 

Licencja transportowa Uni Europejskiej: 

☐ TAK (kopie wyslac/ dolaczyc) ☐ NIE 

Ilosc i rodzaj wlasnych pojazdow: 

 Marka  Euro-class ☐ 6       ☐ EEV 5 4 3 

Maja Panstwo swoje naczepy Berger Ecotrail: 

☐ TAK ☐ NIE ilosc  

Sa transporty ADR mozliwe/wyposazenie ADR: 

☐ TAK ☐ NIE 

karte do tankowania: 

☐ TAK ☐ NIE Jakie  

Macie katry na mauty: 

☐ DKV ☐ EUROSHELL ☐ UTA ☐ ROUTEX ☐ ilosc 

Czy posiadaja Panstwo ubezpieczenie o odpowiedzialnosci cywilnej przewoznika zgodnie z konwencja CMR: 

☐ TAK (kopie wyslac/ dolaczyc) ☐ NIE ☐ ubezpieczenie  

Czy posiadaja Panstwo ubezpieczenie o odpowiedzialnosci cywilnej (OC) przewoznika miedzynarodowego: 

☐ TAK (kopie wyslac/ dolaczyc) ☐ NIE 

wimju
Stempel
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Czy posiadaja Panstwo wazne dokumenty o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej / koncesja: 

☐ TAK (kopie wyslac/ dolaczyc) ☐ NIE 

Zameldunek na Milog: 

☐ TAK (kopie wyslac/ dolaczyc) ☐ NIE 

 
Podstawy prawne / Deklaracje na wykonywanie zlecen transportowych: 
1. Niniejszym potwierdzam, iz nasza firma wykorzystuje tylko pojazdy, ktore sa dopuszczone do przeprowadzania transportow, odpowiadaja 

wszelkim prawnym i urzedowym przepisom a takze posiadaja wszystkie niezbedne pozwolenia do swiadczenia transportu.  
2. Do realizacji transportow wolno zatrunic wylacznie kierowco uprawnionych do ich wykonania zgodnie z przepisami prawnymi krajow, na terenie 

ktorych odbywa sie dany transport, a w szczegolnosci przepisow dotyczacych zatrudniania obcokrajowcow.  
3. W przypadku transportow z, do, przez oraz na terenie Niemiec obwiazuja dodatkowo ustalenia dotyczace zwalczania nielegalnego zatrudnienia 

= GüKBillBG):  
a) Wyrazam zgode na przeprowadzenie kontroli wiarygodnosci naszej koncesji i polisy ubezpieczeniowej CMR.  
b) W przypadku zatrudnienia kierowcow z panstw trzecich, zobowiazuje sie do posiadania wylacznie waznych, urzedowo przetlumaczonych 

zezwolen o zatrudnieniu. Zezwolenia te sa zawsze dostepne w przypadku kontroli.  
c) Wyrazam zgode na przeprowadzenie wizytacji firmyprzez Berger Logistik (kontrola jakosci, bezpieczenstwa i srodowiska).  
d) Instrukcje zawarte w zleceniach transportowych firmy Berger sa wiazace i musza byc bezwzglednie przestrzegane. Ogolne instrukcje 

zawarte sa w podreczniku dla kierowcow, ktory musi byc na stanie w kazdym samochodzie.  

Swoim podpisem potwierdzam prawidlowosc powyzszych danych i przyjmuje do wiadomosci ogolne warunki 
jak i ustalenia prawne:   ☒ TAK   ☐ NIE 

Miejscowosc   

Data  

Pieczatka i podpis 
 
Wymagane zalaczniki: 

1. Kopia licenji transportowej na Unie 
2. Kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej “Ubezpieczenie pojazdu wykonujacego transport”  
3. Kopia polisy ubezpieczeniowej “Ubezpieczenie OC przewoznika”  
4. Kopia wpisu do ewidencji o dzialalnosci gospodarczej / Koncesj 
5. Kopia zameldowania Milog 

 

UWAGA! Prosimy o staranne wypelniennioe ankeity i przeslanie z powroem faxem na Nr.:  

road.network@berger-logistik.com 

+43 / 5332 / 71170-93810 

wimju
Stempel


	Nazwa Firmy: 
	Adres: 
	Kraj: 
	Kod pocztowy: 
	Miejs: 
	EMail: 
	Nr telefonu: 
	Website: 
	Telefax: 
	Nr NIP: 
	Nr wpisu do: 
	Osoba kontaktowa: 
	Funkcja w firmie: 
	TAK: Off
	NIE: Off
	filie: 
	undefined: Off
	undefined_2: Off
	undefined_3: Off
	undefined_4: Off
	undefined_5: Off
	undefined_6: Off
	undefined_7: Off
	undefined_8: Off
	undefined_9: Off
	undefined_10: Off
	undefined_11: Off
	Marka: 
	6: Off
	EEV 5 4 3: Off
	undefined_12: Off
	undefined_13: Off
	ilosc: 
	undefined_14: Off
	undefined_15: Off
	undefined_16: Off
	undefined_17: Off
	Jakie: 
	undefined_18: Off
	undefined_19: Off
	undefined_20: Off
	undefined_21: Off
	undefined_22: Off
	TAK kopie wyslac dolaczyc_2: Off
	undefined_23: Off
	ubezpieczenie: Off
	undefined_24: Off
	undefined_25: Off
	undefined_26: Off
	undefined_27: Off
	undefined_28: Off
	undefined_29: Off
	NIE_11: Off
	Miejscowosc: 
	Data: 


