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FORMULARZ ZAMÓWIENIA 

 

1 Wypełnia Zleceniodawca 
 

Zleceniodawca Adres do faktury 

 

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

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

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

NIP…..................................................................................... 

Tel…...................................................................................... 

 

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

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

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

NIP…..................................................................................... 

 

Osoba kontaktowa 

e-mail: 

nr tel.:     
 

Adres e-mail do wysyłki 

e-faktury: 
 

 

Analizy należy wykonać zgodnie   

□ Z OFERTĄ NR ……….……………………………………………...           

□ Wyrażam zgodę na przekazanie wyników do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (dotyczy wody pitnej).  
   

Cel badania:  

□ Własny   

□ Wykorzystanie wyników w obszarze regulowanym prawnie  
   

 

Raport z analiz należy sporządzić w języku* Forma raportu 

□ polskim                □ angielskim                □ niemieckim □  wersja elektroniczna z podpisem kwalifikowanym  
□  tradycyjna (papierowa - dodatkowo płatna 20 zł szt.***)       

Dodatkowe informacje, które należy uwzględnić na raporcie  

 

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

 

Raport należy przesłać dodatkowo na adres 

e-mail: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                               adres e-mail                                                           

  

Wymagania dodatkowe zleceniodawcy  

□ Stwierdzenie zgodności z wymaganiami prawnymi ** 

Wybór reguły decyzyjnej: 

nr 1: □ Prosta akceptacja, zgodnie z dokumentem ILAC-G8:09/2019 

nr 2: □ Pasmo ochronne, zgodnie z dokumentem ILAC-G8:09/2019 

nr 3: □ Reguła decyzyjna określona w przepisie prawa: SANTE 11312/2021 

nr 4: □ Zasada podejmowania decyzji jest określona przez klienta (zapis- inne ustalenia) 

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

Uwaga 1:  W przypadku nie zaznaczenia żadnej z zasad przez klienta, uznaje się, że klient wybiera zasadę współdzielonego ryzyka – 

zasadę prostej akceptacji opisaną zasadą nr 1. 

Uwaga 2:  Zasady podejmowania decyzji wyjaśnione są również w przewodniku „Przewodnik zasad podejmowania decyzji”, zał.1 do 

instrukcji I-16/01 – dokument jest udostępniany na życzenie klienta. 

 

□ Usługa ekspresowa ***  

□ Niepewność wyników badań  

□ Inne ……………………………………………………  
* - druga wersja dodatkowo płatna, ** - jeżeli istnieją,  ***  - lub zgodnie z obowiązującą ofertą 
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LISTA PRÓBEK I ZAKRES BADAŃ: 
 

L.p. 

Rodzaj 

próbki 

(matryca) 

Dane identyfikacyjne próbki 

(nazwa, nr partii, data 

produkcji, itp.) – informacje, 

będą umieszczone w raporcie z 

badań. 

Data 

pobrania 

próbki  
(jeśli 

dotyczy) 

Ilość próbek 

w których 

należy 

wykonać 

badania 

Ilość opakowań 

produktu 

przekazana do 

laboratorium 

Zakres badań / metody, parametry 

zgodnie z ofertą  

Uwagi i informacje dodatkowe (np.: 

uśrednienie próbek, badanie w części 

próbki, badanie po przygotowaniu) itp.  

1.        

        

        

 

 
…………………., dn. …………………    …................……………………….….… 
                                                                                       (czytelny podpis Zleceniodawcy) 
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Warunki przyjęcia próbek do badań i realizacji zlecenia. 

1. Badania realizowane są wyłącznie dla próbek dostarczonych łącznie z prawidłowo wypełnionym 

formularzem zlecenia.  

2. Formularz zlecenia należy wypełnić w sposób czytelny (najlepiej pismem komputerowym) podając 

wszystkie informacje niezbędne do realizacji zlecenia. 

3. Zakres badanych parametrów należy podać w sposób nie budzący wątpliwości zgodnie 

z nazewnictwem podanym w ofercie handlowej.  

4. Jeśli informacje podane w zleceniu są niekompletne, błędne lub w inny sposób uniemożliwiają ich 

interpretację Laboratorium zastrzega sobie prawo do wstrzymana rozpoczęcia realizacji badań do 

momentu ustalenia ze Zleceniodawcą tych informacji.  

5. Termin realizacji badań jest ustalany na etapie ofertowania. Czas realizacji jest liczony od momentu 

przyjęcia próbki do badań. Czas realizacji badań wykonywanych poza siedzibą WESSLING Polska 

może ulec wydłużeniu.  

6. Jeśli badanie ma zostać przeprowadzone w sposób niestandardowy taką informację należy podać 

w kolumnie uwagi (np. badanie w produkcie bez zalewy lub badanie próbki po przygotowaniu zgodnie 

z instrukcją na opakowaniu). 

7. W przypadku niewskazania przez Zleceniodawcę metod badawczych laboratorium zastosuje metodę 

najbardziej odpowiednią dla danej matrycy.  

8. Złożenie zlecenia jest jednoznaczne z akceptacją warunków zawartych w niniejszym formularzu oraz 

regulaminu korzystania z usług dostępnym na stronie internetowej laboratorium.  

 
 
 

2   Wypełnia Pracownik WESSLING POLSKA 
 

Sposób dostarczenia próbki 

□ Odbiór przez pracownika WESSLING POLSKA □ Kurier / Poczta 

□ Pobór przez pracownika WESSLING POLSKA □ Przez Zleceniodawcę 

 

Stan próbki w chwili przyjęcia  

□ Prawidłowy     □ Nieprawidłowy     Temperatura otoczenia próbki w chwili przyjęcia  ………..◦C 

Data przyjęcia / Godzina Osoba przyjmująca Osoba wykonująca przegląd zlecenia 

   

 
 

KONIEC DOKUMENTU 

 

 

 

 


