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Ta oferta nie stanowi informacji handlowej
Adres instytucji/ﬁrmy ogłaszającej ofertę
Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA Julia Żarczyńska
60-865 POZNAŃ,
JEŻYCKA 44A M5 5,
Polska
Osoba kontaktowa
Julia Żarczyńska
info@bnt-sigma.pl
Tel: 616242722
www.bnt-sigma.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Aktualizacja treści merytorycznej szkoleń (nazywana dalej " aktualizacja 2020")
będzie polegała przede wszystkim na dodaniu większej ilości przykładów
praktycznych z obszaru laboratoriów oraz zaproponowaniu uczestnikom szkoleń
kontynuacji szkolenia w formie warsztatowej. Zapraszamy osoby związane ze
środowiskiem laboratoryjnym do nawiązania współpracy z BNT SIGMA. Celem
współpracy jest opracowanie warsztatów związanych z praktycznym wdrażaniem w
laboratorium wymagań normy ISO 17025. Mile widziane są zgłoszenia od osób, które
pracowały lub pracują w akredytowanych laboratoriach badawczych i które
uczestniczyły w auditach certyﬁkujących i auditach nadzoru prowadzonych przez
Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Obecnie prowadzone szkolenie z zakresu normy
ISO 17025 Aktualne szkolenie ISO 17025 jest szkoleniem 2-dniowym. Szkolenie to
ma charakter warsztatowy. Szkolenie "ISO 17025" omawia wymagania aktualnego
trzeciego wydania normy dla laboratoriów akredytowanych ISO 17025, przy czym w
sposób szczególny koncentruje się na omówieniu zmian wprowadzonych przez PNEN ISO/IEC 17025:2018-02 (podejście procesowe w laboratoriach badawczych i
wzorcujących, zasady decyzyjne w ocenie zgodności. W przypadku szkolenia
realizowanego na terenie laboratorium, szkolenie jest prowadzone w kierunku
zidentyﬁkowania ryzyk i szans w laboratorium zamawiającego oraz zidentyﬁkowania
obszarów laboratoryjnego systemu zarządzania jakością, które muszą zostać
zaktualizowane na skutek zmian wprowadzonych przez nową normę ISO 17025.
Szkolenie z ISO 17025 w roku 2020 w BNT SIGMA Zaktualizowane szkolenie na rok
2020 będzie zawierało więcej przykładów z analizy ryzyk i szans. Szkolenie to będzie
również miało charakter warsztatów, ale nie będzie już skupiało się na
identyﬁkowaniu procesów i procedur do aktualizacji. Szkolenie będzie zawierało
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odniesienia do doświadczeń uczestników z auditów prowadzonych przez PCA lub
jednostki certyﬁkacyjne z innych krajów. Zapraszamy do współpracy!

Certyﬁkaty
Brak

CPV
Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Typ oferty
Kooperacja

Termin składania ofert
12.06.2019

Ważna od
27.09.2019

Branże
Rolnictwo i leśnictwo
Farmacja i biotechnologia
Doradztwo/consulting/edukacja

Waluta
PLN
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Nabywcy poza granicami kraju
NIE
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