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Zlecenie nr

ZLECENIE

z dnia

2)

Nr oferty

Klient: ...........................................................................................................................................
Tabela 1. Informacje o próbce
Kod próbki
nadany w
laboratorium 2)

Opis próbki i
ilość próbki

Miarodajne dane dotyczące
planu pobierania próbek 7)

Data, godzina
i podpis osoby
przyjmującej
2)
próbkę

Stan próbki
podczas
2) 6)
przyjęcia

Uwagi2)

Data i godzina:

Miejsce pobrania:

Osoba lub organizacja pobierająca:

Norma lub procedura pobrania:

Plan pobierania:

Cel badania:

Tabela 2. Wykaz kierunków badań i metod badawczych stosowanych w laboratorium
LP

Badana cecha

Ogólna liczba drobnoustrojów w temperaturze 30°C
Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich
2
(Staphylococcus aureus i innych) w temp 37°C
3 Liczba Enterobacteriaceae w temp………….
4 Liczba bakterii grupy coli w temp……..
liczba ß–glukoronidazo-dodatnich Escherichia coli
5
w temp 44°C
6 Liczba drożdży i pleśni w temp 25°C
7 Liczba drożdży i pleśni w temp 25°C
8 Obecność Salmonella spp
9 Obecność swoistego DNA dla Salmonella spp
Identyfikacja pałeczek
10
Salmonella Typhimurium i Salmonella Enteritidis
11 Obecność Listeria monocytogenes

Mikrobiologia

1

Fizykochemia

12 Liczba Listeria monocytogenes
13
14
15
16
17
18
19
20

Liczba przypuszczalnych Bacillus cereus
Skuteczność sterylizacji mokrej i suchej
Czystość powierzchni
Zawartości tłuszczu wolnego w makaronie
Zwartości tłuszczu ogólnego
Wilgotność
Liczba nadtlenkowej
Inne:

Potwierdzenie
3)
wyboru

Norma lub procedura badawcza

Status
2) 4)
badania

PN-EN ISO 4833:2004+Apl:2005
PN-EN ISO 6888-2:2001/A1:2004
PN-ISO 21528-2:2005
PN-EN ISO 4832:2007
PN-ISO 16649-2:2004
ISO 21527-1:2009
ISO 21527-2:2009
PN-EN ISO 6579:2003
PB05 wydanie … z dnia ……………

5)

PB07 wydanie … z dnia ……………
PN-EN ISO 11290-1:1999+A1:2005
PN-EN ISO 11290-2:2000
+A1:2005+Ap1:2006+Ap2:2007
PN-EN ISO 7932:2005
PB06 wydanie … z dnia ……………
PN ISO 18593:2005
PB01 wydanie … z dnia …………… 5)
PB02 wydanie … z dnia ……………
PB03 wydanie … z dnia …………… 5)
PN-ISO 3960:1996
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ZLECENIE

1)

Niepotrzebne skreślić
Pola szare wypełnia pracownik laboratorium
3)
Należy wpisać X przy wybranym kierunku i metodzie badawczej
4)
A – badanie akredytowane, NA – badanie nieakredytowane
5)
Informujmy, iż niniejsza metoda jest inna niż wskazana przepisami prawa i wyniki nią uzyskane są nieprzydatne
do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie.
6)
„+” gdy próbka nie budzi zastrzeżeń, „-” gdy próbka budzi zastrzeżenia (opisać w uwagach)
7)
Informacje uzyskane od Klienta
2)

Strony ustalają następujące warunki zlecenia:
I) Zapłatę w kwocie netto ………….zł PLN należy uiścić gotówką / przelewem1) po otrzymaniu faktury VAT w terminie podanym na fakturze.
II) W przypadku rezygnacji z usługi w trakcie jej realizacji wystawiona zostanie faktura VAT w wysokości zależnej od stopnia realizacji usługi.
III) Laboratorium zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia próbek niewłaściwie zabezpieczonych, transportowanych oraz, co do których stwierdzono
brak możliwości prowadzenia badań.
IV) Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania poufności informacji dotyczących drugiej strony, jakie uzyskane zostaną w związku
z realizacją zlecenia z wyjątkiem wyników, które są ogólnie dostępne lub po pisemnym uzgodnieniu z drugą stroną zostaną uznane jako jawne.
Jednocześnie zapewnia się Zleceniodawcy ochronę jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 (Dz.U.02.101.926).
V) Inne postanowienia zlecenia:

………………………………………………………….……………………………………………….....…………………..
………………………………………………...………………………………..………………………………………………
………………………………………..…………………………………………………………………………………….…..
Oświadczenie:
•

Zostałem/am poinformowany/a o możliwości zgłaszania skarg (reklamacji) w terminie do 7 dni od otrzymania sprawozdania z badania/ń

•

Zostałem/zostałam poinformowany/a o możliwości uczestnictwa w badaniach w charakterze świadka.

•

Zostałem poinformowany o konieczności podawania niepewności wyniku badania w sprawozdaniu z badań akredytowanych.

•

Odstępstwa od w/w uzgodnień zostaną przekazane mi telefonicznie / faxem / e-mailem 1) i wymagają mojej pisemnej akceptacji.

•

Sprawozdanie z badań będzie mi przekazane pocztą / faksem / odbiór osobisty 1)

•

Akceptuję koszt badań przedstawiony na Ofercie numer……………. / w punkcie 1 niniejszego Zlecenia 1)

•

Za realizację niniejszego zlecenia zobowiązuje się zapłacić gotówką / przelewem 1) na podstawie wystawionej faktury VAT.

•

Akceptuję warunki współpracy przedstawione w zleceniu i upoważniam wykonawcę do wystawienia faktury VAT.

…………………………………………….

……………………………..…..

Data i podpis Klienta

Wyrażam zgodę na skorzystanie z usług podwykonawcy

Data i podpis przyjmującego zlecenie

………………………..……………………………
(nazwa, nr akredytacji podwykonawcy)

….………………………….……………………
(Data i podpis Klienta)
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