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Zaświadcza się, że System Zarządzania Przedsiębiorstwa: 

Blirt S.A. 

 
 
 

ul. Trzy Lipy 3, 80-172, Gdańsk, Polska 

 

  

został zatwierdzony przez Lloyd's Register jako zgodny z następującymi normami:  

ISO 13485:2016  

 

 

Numer Zatwierdzenia: ISO 13485 – 00031073 

 
Niniejszy certyfikat jest ważny wyłącznie z załącznikiem do certyfikatu o tym samym numerze, w którym wymienione są odpowiednie 
lokalizacje. 

 

Zakres zatwierdzenia: 

 

Projektowanie, rozwój, produkcja, sprzedaż białek i odczynników biomolekularnych do zastosowania w testach diagnostycznych in 
vitro i procesach biotechnologicznych.  

Dystrybucja odczynników biomolekularnych, sprzętu i testów IVD innych producentów.  
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Lokalizacja Zakres 

 

Blirt S.A.  

ul. Trzy Lipy 3, 80-172, Gdańsk, Polska 

ISO 13485:2016  

Projektowanie, rozwój, produkcja, sprzedaż białek i 
odczynników biomolekularnych do zastosowania w 
testach diagnostycznych in vitro i procesach 
biotechnologicznych. 

Dystrybucja odczynników biomolekularnych, sprzętu i 
testów IVD innych producentów.  

 

 
 

Blirt S.A.  

ul. Kładki 24, 80-822, Gdańsk, Polska 

ISO 13485:2016  

Projektowanie, rozwój i produkcja białek i odczynników 
biomolekularnych do zastosowania w testach 
diagnostycznych in vitro i procesach biotechnologicznych.  

 

 
 

Blirt S.A.  

ul. Hutnicza 16, 81-061 Gdynia, Polska 

ISO 13485:2016  

Produkcja białek i odczynników biomolekularnych do 
zastosowania w testach diagnostycznych in vitro i 
procesach biotechnologicznych.  

 

 
 

  

 

  

  


