
pieczątka zleceniodawcy

ZLECENIE ANALIZY PRÓBEK
PRZEKAZANYCH DO PODWYKONAWCY

Laboratorium Wibroakustyki 
i Ochrony Środowiska Bogdan Kępski
ul. Łęczycka 40,  93-193 Łódź
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* w przypadku zlecenia próbek analizowanych metodą chromatografii gazowej prosimy  zaznaczyć odpowiednią metodę

Celem badań będzie oznaczenie zawartości substancji chemicznych w próbkach pobranych przez Zleceniodawcę i  
dostarczonych przez niego do Laboratorium Wibroakustyki i Ochrony Środowiska Bogdan Kępski, zwanym dalej 
Laboratorium.
Akceptujemy warunki realizacji zlecenia:
- za spełnienie wymagań dotyczących: sposobu pobierania, transportu i przechowywania próbek określonych  w 
aktualnym wydaniu Karty  Warunków Technicznych Pobierania Próbek (formularz FPO-11/10) odpowiada 
Zleceniodawca
- analizy będą wykonane wg metodyk podanych w aktualnym Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 882
- próbki zostały pobrane na próbniki otrzymane z Laboratorium  lub próbniki wskazane na ostatniej stronie w aktualnym 
wydaniu Karty Warunków Technicznych Pobierania Próbek 
- analizy zostaną wykonane w ciągu 14 dni od daty otrzymania próbek. W przypadku, gdy z Karty Warunków 
Technicznych Pobierania Próbek wynikałaby konieczność wcześniejszego wykonania analiz, Zleceniodawca zobowiązuje 
się ustalić z Laboratorium datę dostarczenia próbek do analiz umożliwiającą spełnienie warunków dotyczących czasu 
przechowywania próbek podanego w Karcie Warunków Technicznych Pobierania Próbek
- forma przekazania wyników - 2 egzemplarze sprawozdania przesłane pocztą
- płatność przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury
Zleceniodawca został  zapoznany i  zaakceptował  zasady postępowania  przy raportowaniu  rezultatu badania  dotyczące
obliczania wartości sumy/różnicy wielkości chemicznych.
Zleceniodawca akceptuje  przekazaną mu "Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych", a Laboratorium  
jest odpowiedzialne za zarządzanie wszystkimi informacjami uzyskanymi od Zleceniodawcy lub wytworzonymi podczas 
realizacji celu badania i zobowiązuje się do zachowania poufności w odniesieniu do tych informacji
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                data i podpis Kierownika Laboratorium przekazującego próbki

stan próbki w dniu przyjęcia – próbka odpowiednia / nieodpowiednia do badań

data i podpis przyjmującego próbki ....................................


