Wymagania środowiskowe dla dostawców Print&Display Sp. z o.o.
i marki handlowej POSperita Sp. z o.o.
1. Dostawcy są zobowiązani nie tylko do przestrzegania wszystkich obowiązujących
przepisów prawnych i regulacji dotyczących środowiska ale także do ciągłego
podejmowania aktywnych działań przyczyniających się do ochrony środowiska
naturalnego.
2. Dostawcy powinni dążyć do zminimalizowania niekorzystnego wpływu na
środowisko przez prowadzoną przez nich działalność oraz dostarczane przez nich
produkty i usługi w zakresie całego życia produktów tj. na etapie ich koncepcji, rozwoju,
produkcji, transportu, używania, usuwania i utylizacji. Są oni również zobligowani do
zachęcania własnych dostawców i podwykonawców, aby uświadomili sobie swoją
odpowiedzialność za środowisko, wdrażali własne programy jego ochrony i stosowali
politykę zrównoważonego rozwoju.
3. Mając powyższe na względzie firma Print&Display i POSperita zachęca także
każdego z dostawców do poddania się certyfikacji na zgodność z wymaganiami normy
ISO14 001.
Ochrona zasobów naturalnych
1. Dostawcy powinni dążyć do redukcji zużycia surowców i zasobów, a także do
minimalizacji wytwarzanych w ramach prowadzonej działalności odpadów
i zanieczyszczeń.
2. Powyższe dążenia powinny się przejawiać poprzez:
- udoskonalanie istniejących technologii produkcji,
- wprowadzanie i utrzymywanie tzw. „czystych” procesów i metod konserwacji,
pakowania i transportu wyrobów,
- zapewnianie odpowiedniego poziomu segregacji odpadów umożliwiającego w
jak największym stopniu ich przekazywanie do powtórnego wykorzystania,
- zwiększanie udziału użycia materiałów pochodzących z recyklingu.
Substancje i materiały zabronione
Materiały i wyroby kupowane przez Print&Display i POSperita u dostawców nie mogą
zawierać jakichkolwiek substancji lub materiałów zabronionych przez przepisy prawa
lub inne regulacje, mające zastosowanie w kraju dostawcy, Unii Europejskiej,
a także we wszystkich krajach, do których finalnie trafiają powstające z nich produkty.
W związku z tym dostawcy muszą przestrzegać m.in. obowiązujących
w Unii Europejskiej rozporządzeń dotyczących „REACH”, a także ich krajowych
i międzynarodowych odpowiedników.
Redukcja emisji CO2
Dostawcy Print&Display i Posperita powinni promować rozwój i wdrażanie technologii
wpływających na ograniczanie emisji CO2 jak i zużycia energii oraz stosować
rozwiązania logistyczne o jak najmniejszym wpływie na środowisko.

Współpraca
Współpraca z nami podlega systematycznej ocenie i w związku z tym współpracę
z Państwem weryfikujemy według następujących wytycznych i kryteriów:
1. Weryfikujemy czy dostawca:
Ma wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Środowiskowego ISO 14 001 – jest to
dominujący na świecie, międzynarodowy standard, który został opracowany, aby wspomóc
firmy i organizacje w zakresie ochrony środowiska i ograniczaniu zanieczyszczeń zgodnie
z ideą zrównoważonego rozwoju,
lub / i
posiada certyfikaty: FSC lub PEFC, które są potwierdzeniem, że produkcja, przetwarzanie
i handel drewnem oraz produktami pochodzenia leśnego odbywa się w zgodzie
z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej. Oznacza to, że stosowane przez
przedsiębiorstwo drewno pochodzi z legalnych źródeł i firma wspiera odpowiedzialną
gospodarkę leśną.
Ocena - jeśli firma posiada certyfikat otrzymuje 5 punktów.
2. Dostarczane wyroby/materiały do produkcji:
Kryteria oceny:
a) cena
b) jakość
c) czas dostawy
d) serwis/obsługa
e) czas współpracy (zaufanie)
Ocena:
Dostawca kwalifikowany: od 15 punktów. Dostawcy usług,
z których korzystamy w pierwszej kolejności: powyżej 18
punktów

Punkty

Bardzo dobrze

5

Zadowalająco

4

Średnio

3

Dopuszczalnie

2

Niedopuszczalnie

1

3. Dostarczane usługi aby zachować ciągłość produkcji:
Kryteria oceny:
a) cena
b) czas reakcji
c) fachowość
d) przestrzeganie zasad BHP
Dostawcy zaznaczeni na żółto Dostawca kwalifikowany: od
podlegają ocenie pod kątem
9/12* punktów. Dostawcy
BHP
usług, z których korzystamy
w pierwszej kolejności:
* wyższa ilość punktów
powyżej 12/16* punktów
dotyczy dostawców
podlegających ocenie pod
kątem BHP

Ocena

Punkty

Bardzo dobra

5

Dobra

4

Średnia

2

Słaba

1

Niedopuszczalna
Cena/serwis fabryczny

0
3

BHP
Ocena
Bardzo dobrze

5

Zadowalająco

4

Średnio

3

Dopuszczalnie

2

Niedopuszczalnie

1

Kryteria Oceny
Prace wykonywane są w sposób bezpieczny, pracownicy nie zgłosili żadnej uwagi co do nie
przestrzegania obowiązujących u nas zasad BHP przez cały okres podlegający niniejszej ocenie,
wykonawca nie odnotował u siebie żadnego wypadku przy pracy w okresie podlegającym ocenie
Prace wykonywane są w sposób bezpieczny, pracownicy nie zgłosili żadnej uwagi co do nie
przestrzegania obowiązujących u nas zasad BHP przez cały okres podlegający niniejszej ocenie,
wykonawca nie odnotował u siebie żadnego wypadku przy pracy w okresie podlegającym ocenie
Prace wykonywane są w sposób bezpieczny, pracownicy najwyżej jeden raz zgłosili uwagę co do nie
przestrzegania obowiązujących u nas zasad BHP przez cały okres podlegający niniejszej ocenie,
wykonawca nie odnotował u siebie żadnego wypadku przy pracy w okresie podlegającym ocenie
Prace wykonywane są zazwyczaj w sposób bezpieczny ale pracownicy kilkukrotnie zgłosili uwagę co do
nie przestrzegania obowiązujących u nas zasad BHP przez okres podlegający niniejszej ocenie,
wykonawca nie odnotował u siebie żadnego poważnego wypadku przy pracy w okresie podlegającym
ocenie
Prace wykonywane są zazwyczaj w niebezpieczny sposób, pracownicy kilkukrotnie, bezskutecznie
zgłaszali uwagę co do nie przestrzegania obowiązujących u nas zasad BHP przez okres podlegający
niniejszej ocenie, wykonawca ma na koncie wypadki przy pracy w okresie podlegającym ocenie

4. Odbiorcy odpadów:
Kryteria oceny:
a) cena
b) jakość usługi
c) czas realizacji zlecenia
d) serwis/obsługa
Ocena:
Dostawca kwalifikowany: od 12 punktów.
Dostawcy z usług których korzystamy w pierwszej
kolejności: powyżej 16 punktów

Punkty

Bardzo dobrze

5

Zadowalająco

4

Średnio

3

Dopuszczalnie

2

Niedopuszczalnie

1

Cykliczna ocena dostarczanych towarów/materiałów i usług jest przeprowadzana przez wyznaczone
osoby w naszej organizacji, które mają bezpośredni kontakt z firmami, z którymi współpracujemy jak
również pośrednio inni pracownicy naszej organizacji, którzy mogą zgłaszać swoje spostrzeżenia/
wnioski/sugestie na temat współpracy z Państwem do osób, które bezpośrednio się z Państwem
kontaktują i dokonują oceny.
W razie nie przejścia przez proces weryfikacji i oceny z wynikiem pozytywnym Dostawca
towarów/materiałów i usług jest na bieżąco przez nas informowany.
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