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ZLECENIE WYKONANIA BADAŃ
ul. Balonna 1, 08-530 Dęblin
zlecenia@agrolab.pl

AGROLAB Polska Sp. z o.o.
e-mail: crm@agrolab.pl

Tel. +48 81 44 00 700
deblin@agrolab.pl

Dane Zleceniodawcy
1.

Płatnik

2.

Dane zamieszczane w raporcie z badań

(jeżeli jest inny niż w punkcie 1)

Nazwa:
Adres:
NIP firmy:
Osoba
kontaktowa:
Telefon:
E-mail:
Nr oferty:
3.

Raport z badań

4.

Faktura

wyniki badań podać wraz z niepewnością

W języku polskim

elektroniczna

elektroniczny

W języku angielskim

papierowa*

papierowy*

W języku niemieckim
5.

*Forma papierowa dokumentów płatna zgodnie
z aktualną ofertą

Stwierdzenie zgodności wyników badań z:

(usługa dodatkowo płatna)
Jeżeli zasada podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodności
wyników badań nie została określona w przepisach prawa lub przez
Zleceniodawcę, laboratorium stosuje zasadę opartą na wytycznych
dokumentu ILAC-G8:09/2019. Ryzyko błędnej akceptacji / błędnego
odrzucenia wyników znajdujących się blisko granicy tolerancji wynosi
Specyfikacją Zleceniodawcy (prosimy o dostarczenie specyfikacji)
<50%.

Wymaganiami prawa (jakimi?):
……………………………………………………………..…………….

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRÓBEK I ZAKRESU BADAŃ PROSZĘ ZAMIEŚCIĆ NA KOLEJNYCH STRONACH ZLECENIA

Data i podpis Zleceniodawcy:

Informacje dotyczące przyjęcia próbki/-ek do laboratorium (wypełnia laboratorium):
Sposób dostarczenia próbki/-ek:

Data przyjęcia próbki/-ek:

Zleceniodawca

Temperatura transportu:

Poczta/ kurier

Stan próbki/-ek:

Pobrane przez AGROLAB

Bez zastrzeżeń

Odebrane przez AGROLAB

Budzący zastrzeżenia ………………………………….

Zakupione przez AGROLAB

…………………………………………………………....

Data i podpis pracownika
laboratorium:

Dodatkowe ustalenia
ze Zleceniodawcą:
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6.

Opis próbki
(np. nazwa próbki, nr partii, termin
przydatności, itp.)

Dane dotyczące próbek
Zakres badań

(nazwa parametru, nr parametru z oferty)

Metody badań
(zgodnie z ofertą nr…/umową nr…/podane
przez Zleceniodawcę)

Wyrażam zgodę na zlecenie części badań do dostawcy wybranego przez AGROLAB Polska Sp. z o.o.
● W przypadku braku wskazania metod badawczych w zleceniu oraz niepowołania się na ofertę, Laboratorium zastrzega sobie prawo
wyboru metod badań, które uzna za właściwe dla badanej próbki. Zleceniodawca zostanie poinformowany o wybranych metodach
badawczych w potwierdzeniu zlecenia. Brak zastrzeżeń i uwag do informacji zawartych w otrzymanym potwierdzeniu zlecenia jest
jednoznaczny z akceptacją warunków realizacji zlecenia.
● Wyniki badań zawarte w Raporcie z badań stanowią wyłączną własność Zleceniodawcy. Laboratorium gwarantuje Zleceniodawcy
poufność badań oraz ochronę jego danych osobowych jak długo nie jest to sprzeczne z przepisami Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii
Europejskiej.
● Badania wykonywane w AGROLAB Polska Sp. z o.o. podlegają "Ogólnym Warunkom Współpracy" dostępnym na www.agrolab.pl

