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ZLECENIE BADAŃ do AQUANET Laboratorium Sp. z o.o. (C)
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!!! Wybrane pola zaciemnione zaznaczyć X

ZLECENIODAWCA:....................................................................................................

Data wystawienia zlecenia

………………………..……………………………………………………………..…………

..................................................
Numer zlecenia Zleceniodawcy

Adres:..........................................................................................................................
……………………………………………….……………………….……………………….
tel:.......................................fax:.........................NIP............................……….............

...................................................
Numer zlecenia w Laboratorium

mail:
Sprawozdanie z badań /fakturę przesłać:

Płatność

Wynik podać z niepewnością

pocztą

pocztą elektroniczną

gotówką

odbiór w Poznaniu

odbiór w Koziegłowach

przelewem

TAK

NIE

Temat i cel zlecenia w obszarze regulowanym prawnie :
1. Badanie żywności zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 2073/2005 z dn. 15.11.2005 z późn. zm.
w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (Dz.U L 338) – w ustalonym zakresie
2. Inny cel :

Pozostałe ustalenia
Zakres badań oraz wartość zlecenia zgodnie z :
Ofertą/umową:

Formularzem: nr 14 lub nr 16

Wartość:

Rodzaj próbek:

Ilość próbek:

Planowana data pobrania / dostarczenia / odbioru:

Termin realizacji zlecenia:

Miejsce pobrania
Zleceniodawca
Przekazano instrukcję pobierania

Pobieranie/ dostarczenie próbek

Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.

Wymagania dot. rozpoczęcia badań oraz warunki przechowywania – określić na Karcie oceny próby (PT-8.6 / PT-8.7)

Pytania dodatkowe:
Osobne sprawozdania dla każdej próbki

TAK

NIE

Sprawozdanie w języku angielskim

TAK

NIE

Sprawozdanie papierowe
(płatne 5zł netto)

TAK

NIE

Ocena zgodności
NIE

TAK- wg zasady „prostej akceptacji” (patrz p.*4)

TAK-wg zasady Zleceniodawcy (opisać w uwagach)

Oświadczenie zleceniodawcy :
Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na udostępnienie wyników badań firmie/urzędowi/instytucji ……………………………
Podpis :

Uwagi Zleceniodawcy…..…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Uwagi Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
Zleceniodawca oświadcza ,że:
1.Akceptuje metody badań i pobierania próbek zgodne z normami i procedurami obowiązującymi w Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.
2.Wyraża zgodę na podzlecenie części badań do wybranego podwykonawcy.
3.Został poinformowany o prawie złożenia skargi w terminie 14 dni licząc od daty odbioru sprawozdania
4.Upoważnia Aquanet Laboratorium Sp z o.o do wystawienia faktury bez naszego podpisu.
5.Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, których Administratorem jest Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.
Pozostałe warunki wykonania usługi :
1.Umowa/oferta lub formularz są integralną częścią zlecenia
2.Pobieranie próbek przez Zleceniodawcę , który nie jest certyfikowanym próbkobiorcą lub wykonanie badań metodami innymi niż referencyjne (wskazanymi
w mającym zastosowanie akcie prawnym) skutkuje brakiem możliwości wykorzystania wyników badań do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie
3.Zleceniodawca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Laboratorium, może uczestniczyć w realizacji swojego zlecenia jako obserwator..
*4.Ocena zgodność wyników z wymaganiami jest oparta na zasadzie” prostej akceptacji tj. podzielonego ryzyka”.
Wynik zgodny - Zleceniodawca zgadza się zaakceptować wynik jako spełniający wymagania, kiedy (bez uwzględnienia niepewności) nie przekracza on
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granicy podanej w specyfikacji .Ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 50%, w przypadku gdy, wynik z uwzględnieniem niepewności przekracza granicę podaną
w specyfikacji.
Wynik niezgodny - Zleceniodawca zgadza się zaakceptować wynik jako niespełniający wymagania, kiedy (bez uwzględnienia niepewności) przekracza on
granicę podaną w specyfikacji. Ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 50%, w przypadku, gdy wynik z uwzględnieniem niepewności nie przekracza granicy
podanej w specyfikacji.
5.Badania laboratoryjne podlegają Ogólnym Warunkom Sprzedaży dostępnych na stronie internetowej www.aquanet-laboratorium.pl.

Potwierdzenie przyjęcia zlecenia

...........................
Data i podpis Aquanet Laboratorium Sp. z o.o

Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się i akceptuje OWS
Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.

...........................
Data i podpis Zleceniodawcy

Bank: PKO Bank Polski S.A. Oddział 52 w Poznaniu nr k-ta 80 1440 1390 0000 0000 1552 2787
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