
CERTYFIKAT
SYSTEMU ZARZĄDZANIA 

LPGTECH sp. z o.o.
15-557 Białystok, ul. Dojnowska 67

certyfikowane lokalizacje wskazano w załączniku

ISOCERT sp. z o.o. sp.k. zaświadcza, że certyfikowana organizacja wprowadziła i stosuje 
system zarządzania zgodny z wymaganiami:

PN- EN ISO 9001:2015-10
Zakres certyfikacji:
- projektowanie, produkcja mechaniki, sprzedaż oraz serwis elementów 
  samochodowych systemów zasilania gazem
- montaż samochodowych instalacji gazowych
- zakupy i magazynowanie materiałów i elementów samochodowych 
  systemów zasilania gazem
- produkcja elektroniki

(szczegółowy zakres dla certyfikowanych lokalizacji określa załącznik do certyfikatu)

Numer certyfikatu: 145723/C/4
Data decyzji certyfikacyjnej: 15.04.2020
Okres ważności certyfikatu: 17.04.2020 - 16.04.2023
Data wydania: 15.04.2020

   AC 139
     QMS

Certyfikat wystawiony przez
ISOCERT sp. z o.o. sp.k.

Tomasz Wycisk
Dyrektor ds. certyfikacji

ISOCERT sp. z o.o. sp.k., ul. Rysia 1a, 53-656 Wrocław



Załącznik do certyfikatu nr 145723/C/4

15-557 Białystok, ul. Dojnowska 67

Zakres certyfikacji:
- projektowanie, produkcja mechaniki, sprzedaż oraz serwis elementów samochodowych 
  systemów zasilania gazem
- montaż samochodowych instalacji gazowych

15-501 Białystok, ul. Baranowicka 117

Zakres certyfikacji:
- zakupy i magazynowanie materiałów i elementów samochodowych systemów zasilania 
  gazem

15-506 Białystok, ul. Zuchów 31

Zakres certyfikacji:
- produkcja elektroniki

Tomasz Wycisk
Dyrektor ds. certyfikacji

Załącznik wystawiony przez
ISOCERT sp. z o.o. sp.k.

   AC 139
    QMS

Data wydania: 15.04.2020

ISOCERT sp. z o.o. sp.k., ul. Rysia 1a, 53-656 Wrocław



CERTIFICATE OF
MANAGEMENT SYSTEM

LPGTECH sp. z o.o.
15-557 Białystok, ul. Dojnowska 67 

Certified localisations are indicated in the Enclosure

ISOCERT sp. z o.o. sp.k. declares that a certified organisation has implemented and uses 
a management system satisfying the requirements of:                                                                        

PN- EN ISO 9001:2015-10
Scope of certification:
- design, production of mechanics, sales and service of items applied 
  to automotive gas supply systems
- assembly of automotive gas installations
- purchasing and storage of materials and items applied to automotive gas supply 
  systems
- production of electronics

(a detailed scope for certified localisations are determined by a Enclosure to the Certificate)

Certificate No.:  145723/C/4
Date of the certification decision: 15.04.2020
This Certificate is valid from 17.04.2020 to 16.04.2023
Issued on: 15.04.2020

   AC 139
     QMS

Certificate issued by
ISOCERT sp. z o.o. sp.k.

Tomasz Wycisk
Director of certification

ISOCERT sp. z o.o. sp.k., ul. Rysia 1a, 53-656 Wrocław



Enclosure to the Certificate No.145723/C/4

15-557 Białystok, ul. Dojnowska 67

Scope of certification:
- design, production of mechanics, sales and service of items applied to automotive gas 
  supply systems
- assembly of automotive gas installations

15-501 Białystok, ul. Baranowicka 117

Scope of certification:
- purchasing and storage of materials and items applied to automotive gas supply 
  systems

15-506 Białystok, ul. Zuchów 31

Scope of certification:
- production of electronics

Tomasz Wycisk
Director of certification

Enclosure issued by 
ISOCERT sp. z o.o. sp.k.

   AC 139
     QMS

Issued on: 15.04.2020  

ISOCERT sp. z o.o. sp.k., ul. Rysia 1a, 53-656 Wrocław
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