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FORMULARZ ZAMÓWIENIA 
 

Zleceniodawca Adres do faktury (Płatnik) Adres korespondencyjny 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

Osoba kontaktowa:       

 

Zlecam wykonanie:  

 □ Pobierania      □ Badania    
 Rodzaj próbek Ilość  Dodatkowo zlecam porównanie wyników            

do wartości z 
Rozporządzenia/Specyfikacji/Wymagania  

(stwierdzenie zgodności)** 

 

 
□ Woda podziemna   

 

 □ Woda powierzchniowa 
  □ RMGMiŻŚ Dz.U. 2019 poz. 2148 (w. podziemna)  

 □ Woda pitna 
  □ RMS Dz. U. 2016 poz. 1395 (grunt)  

 □ Woda ………………………………………………………….. 
  □ RMZ Dz. U. 2017 poz. 2294 (w. pitna)  

 □ Grunt 
  □ RMG Dz. U. 2015 poz. 1277 (odpad)  

 □ Ściek …………………………………………………………… 
  

□ RMS Dz. U. 2015 poz. 257 (osad)  

 □ Osad ściekowy 
  □ RMGMiŻŚ Dz.U. 2019 poz. 1311 (ścieki)  

 □ Odpad o kodzie……..…………………………………… 
  □ Inne                                       

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

 

……………………………………………………………………………….……….. 

 

 

 □ Kruszywo 
   

 □……………………………………………..………………..………..    

      
   

Analizy należy wykonać zgodnie   

□ Z OFERTĄ NR ……….……………………………………………...  / □ Z OFERTĄ RAMOWĄ (proszę podać zakres w tabeli na stronie 2)            
□ Wyrażam zgodę na wykonanie badań metodami nieakredytowanymi zgodnie z ofertą.  

□ Wyrażam zgodę na wykonanie badań u podwykonawcy zgodnie z ofertą.  

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

□ Własny 
□ Wykorzystanie wyników w obszarze regulowanym prawnie (proszę zaznaczyć spośród poniższych): 

□ Dz. U. 2016 poz. 1395      □ Dz. U. 2017 poz. 2294      □ Dz.U. 2019 poz. 1311       □ Dz. U. 2015 poz. 257    □ ……………… 

 

 

 

Raport z analiz należy sporządzić w języku* Forma raportu  

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

Dodatkowe informacje, które mają pojawić się na raporcie (np. temat, niepewność metody, itp.) 

 

 

 

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

 

Adres e-mail do wysyłki raportu/ faktury****: 
 

…………..………………………………………………/……………………………………………………………….…….              
                                                                                                                                                                    

 

 

 

 
 

ad 

 

Pobieranie próbek gruntu zgodnie z RMS Dz. U. 2016 poz. 1395 etap 4 i 5 jeśli nie ustalono inaczej na etapie oferty 
 * - druga wersja dodatkowo płatna,  **  -  dodatkowo płatne, *** lub zgodnie z obowiązującą ofertą, **** dotyczy klientów, którzy nie mają podpisanego porozumienia w sprawie faktur 
elektronicznych 

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

                                                                                                                                                                                               (data i czytelny podpis Zleceniodawcy) 
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LISTA PRÓBEK: 
 

Oznaczenie próbki 

 
Zakres analiz 

(podać jeśli inny niż w ofercie / różny dla poszczególnych 
próbek) 

 

Uwagi 
(np. o wysokim 

zanieczyszczeniu próbek) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

KONIEC DOKUMENTU 

 
 


