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ZLECENIE WYKONANIA BADAŃ
• Dane Zleceniodawcy
Nazwa i adres firmy zamieszczane na
fakturze:

Nazwa i adres firmy zamieszane w
Raporcie z badań:

Nazwa i adres firmy do której
przesłany będzie Raport z
badań/faktura:

Tel.:

E-mail:

NIP:
Osoba do kontaktu:

Numer oferty:

• Sposób dostarczenia próbki

• Raport z badań

przez Zleceniodawcę

w języku polskim

kurier

w języku angielskim

pobrane przez Agrolab Polska Sp. z o.o.

w języku niemieckim

odebrane przez Agrolab Polska Sp. z o.o.

elektroniczny

zakupione przez Agrolab Polska Sp. z o.o.

papierowy*

• Dodatkowe wymagania dotyczące realizacji zlecenia
wyniki badań podać wraz z niepewnością
ekspresowy czas realizacji zlecenia (usługa dodatkowo płatna, dotyczy tylko badań pestycydów )**
badania wykonywane w celu spełnienia wymagań prawnych
ocena zgodności wyników badań z wymaganiami prawnymi***
ocena zgodności wyników badań ze specyfikacją***/****
zgoda na podzlecanie, w przypadkach szczególnych, części badań do podwykonawców zaakceptowanych przez laboratorium
*

Forma papierowa płatna zgodnie z aktualną ofertą.

**

Tryb ekspresowy wykonania badań wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z Działem Obsługi Klienta, tel. 81 44 00 700.

***

Ocena zgodności przeprowadzana zawsze z uwzględnieniem niepewności pomiarowej, niezależnie od wyboru Klienta.

****

Ocena zgodności wyników przeprowadzana jest tylko dla próbek dostarczonych z pełną dokumentacją (specyfikacją).

• Warunki współpracy
1. 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.
2. Zleceniodawca ma prawo złożenia skargi w formie pisemnej w terminie 30 dni od otrzymania raportu z badań.
3. Zleceniodawca ma prawo uczestniczyć w badaniach dostarczonych przez siebie próbek po wcześniejszym uzgodnieniu z laboratorium.
4. Badania wykonywane w Agrolab Polska Sp. z o.o. podlegają „Ogólnym Warunkom Współpracy” dostępnym na www.agrolab.pl

• Dodatkowe uwagi Zleceniodawcy
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• Dane dotyczące próbek
Opis próbki

(np. nazwa próbki, nr partii, termin

przydatności, powierzchnia wymazu, itp.)

Zakres badań

(nazwa parametru, nr parametru z oferty)

Metody badań

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

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję powyższe warunki.

Data i podpis Zleceniodawcy:

• Informacje dotyczące przyjęcia próbki do laboratorium (wypełnia laboratorium)
Data przyjęcia próbek:

Temperatura transportu/numer termometru:

Stan opakowania/stan próbki:
Próbki przyjął (data i podpis):

Przegląd zlecenia (data i podpis):

Dodatkowe ustalenia ze Zleceniodawcą:
Data i podpis pracownika laboratorium:

