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LIST REFERENCYJNY

Działa1ąc w imieruu spółki Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska niniejszym
potwierdzamy, a na ptzestIzeni ostatnich dwóch lat spółka Centrum DPD Spółka z ograticzoną
odpowiedzialnością z siedzibąw Watszawie śitadczyła n^ rzecz naszej Spółki usługi doradczew
zaktesie wymogów prowadzeni a działalności związanej z dystrybu cj+ i puechowywaniem
produktów leczniczych, a w szcze1óLrości w zakresie spełnienia Przez rlasząSpółkę nowych
wymogów Dobtej Praktyki Dystrybucyjnej (dalej ;ako ,,DJD'') i - zakresie uzyskarua nowego
zezwoletia na prowadzenie hurtowni farmaceu q cznej.

Zaktes zńań w zakresie świadczonych usług obejmował:

o obsługa całego pfocesu zsltązanego z uzyskatiem nowego zez;wo\enia,

o wykonanie audytu pomieszczeń i dokumentacji hurtowni pod względem

' vrlmagań DPD,
. spor?ądzetie księgi jakości, procedur (SoP) i innych dokumentów spółki

wymaganych przez DPD,
. prueprowadzenie audytów podwykonawców, w tym audytu operatotów

logistycznych,

. ptzygotowanie umów z podwykonawcami' w tym umów jakościowych (Quality

, Assutance Agreements),

. przygotowanie wniosków do organów nadzoru farmaceuĘCznego w zaktesie
zezuroletia na ptowadzenie hurtowni farmaceu ry czflej,

o konsultacie pfawne w zaktesie stosowania DPD i przepisów ptawa
fatmaceutycznego.

W dotychczasowej współpracy specjaliści Centrum DPD potwi erdz]1t-y.oki'p'oziom
wiedzy i doświadczenia w realizacji zleconych ptzez nasząSpółkę zadań, wykazując sie

gfuntowną znajomościĄ ptzepisów ptawnych ipraknJcznych aspektów wynikających z
konieczności wdtożenia Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, jak również rzetelnością i
terminowością wykonywanych us ług.

W zsrięku z powyższym oświadcz amy, iż bardzo wysoko oceniamy współptacę ze
specjalistami Cenffum DPD i rekomendujemy usługi świadczone puez tę Spółkę innym
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REFERENCE LETTER

Acting on behalf of Pierre Fabre Dermo-Cosmetique we hereby confrm that during the last two
ye^rs a consultancy company Centrum DPD LLC with its registeted office in !(/arsaw, petfotmed
for out Company consulting sewices telated to the requirements related to the distdbution and

storage of medicinal ptoducts, in particulat rn the freld of fulfillment by our company the

requitements of Good Distribution Practice (hereinafter tefered to as "GDP") and regatding the

launch of a new pharmaceutical warehouse at the Logistic lperator's.

The tange of tasks in the field of services includeC:

o Coordination of the entire admimstrative process in order of WDA obtaining,
o Supervisión ovet the implementation of tasks petfotmed by Logistic Providet,
o Development of a work schedule and supervision of its implementation
o perfotmance audit of ptemises and documentation warehouse to the requirements of the

, GDP.
. prepatation of quality book, ptocedures (SOP) and other documents required by GDP.
o conducting audits of subcontractors, including the audrts of the logistics operators,

. PrcPantion of conttacts with subcontfactors, including Quality Assurance Agteements,
o conducting training fot staff in both the requitements of the GDP, as well as the practical

aspects of the quality management system,

. prepałation of applications and other documents for the supervisory authorities in the

field of pharmaceutical authorizaion for runnin g a pharmaceutical warehouse,

o legal consultation on the implementation of GDP and pharmaceutical law regulations.

The existing cooperation with Centtum DPD specialists conftmed the high level of
knowledge and experience in the implementation of entrusted by our Company tasks,

demonsttating a thotough knorvledge of legal and practical aspects of GD?tguidelines
implementadon, as well as reliabiJity and punctualtq of service.

Thetefote, we declare that we highly appreciate the cooperation with Centum DPD
speciaiists and recommend sewices provided by the Company to other pharmaceutjcal
compbńies.
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