
PPH Ekodarpol Zbigniew Zubala –Laboratorium
                                                                                                                                             Dargomyśl 32c  74-404 Cychry  tel. 885 110 580

laboratorium@ekodarpol.pl   www.ekodarpol.pl

ZLECENIE  BADAŃ LABORATORYJNYCH

ANALIZA  FIZYKO-CHEMICZNA

GLEBA
G

Numer  zlecenia

Nazwa i adres Zleceniodawcy

                      

Telefon  NIP

E-mail 

Odbiór Sprawozdania z Badań

 osobiście poczta     poczta elektroniczna (mail)

Forma zapłaty 

 gotówka przelew  faktura  z terminem zapłaty

  Lp Oznaczenie próbek Rodzaj badań /usług
Cena 

[zł]

Ilość

próbek

Koszt badania

brutto [zł]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Data wniesienia opłaty Termin realizacji  zlecenia Koszt całkowity [zł]

Zakres badań i metody badawcze wybranych parametrów zostały uzgodnione ze Zleceniodawcą i przez niego zaakceptowane    TAK  NIE 

Zleceniodawca wyraża zgodę na wybór metod analitycznych przez Dział Laboratoryjny  Ekodarpol                                              TAK  NIE  

Niepewność wyników w Sprawozdaniu z Badań                                                                                                                               TAK   NIE 

Zalecenia nawozowe w oparciu wyniki badań laboratoryjnych i Kwestionariusz Nawozowy    TAK   NIE 

Zgoda na ulokowanie produktów PPH Ekodarpol w Zaleceniach Nawozowych                                                                               TAK   NIE 

Mapa  zasobności w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych  i pobór próbek glebowych TAK   NIE  

Szczególne ustalenia ze Zleceniodawcą
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Warunki  współpracy z Działem Laboratoryjnym PPH  Ekodarpol 

1. Rodzaj badania/usługi wybrać z oferty  Działu Laboratorjnego PPH Ekodarpol .

2. Wykonanie badań/usług nie zawartych w ofercie należy uzgodnić z Kierownikiem Działu Laboratoryjnego PPH Ekodarpol.

3. Zlecenie badań powinno być wypełnione starannie i czytelnie. Zleceniodawca wypełnia pola w kolorze białym.

4. Wszelkie zmiany w Zleceniu Badań Laboratoryjnych należy dokonywać w formie pisemnej.

5. Po zakończeniu realizacji Zlecenia z Badań Laboratoryjnych , Zlecenidawca otrzymuje w formie pisemnej wyniki w postaci Sprawozdania z Badań. 

6. Na życzenie Zlecenidawcy przygotowywane są indywidualne zalecenia nawozowe w oparciu o wyniku badań laboratoryjnych oraz Kwestionariusza 

Nawozowego wypełnianego przez Zleceniodawcę i dostarczonego wraz ze Zleceniem Badań Laboratoryjnych

7. Dział Laboratoryjny PPH Ekodarpol nie odpowiada za błędne dane podane przez Zleceniodawcę w Kwestionariuszu Nawozowym.

8. Wszystkie dane podane przez Zleceniodawcę w Kwestionariuszu Nawozowym  będą wykorzystane jedynie w celu przygotowania Zaleceń 

Nawozowych.

9. Na życzenie Zleceniodawcy przygotowywane są mapy zasobności w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych i Protokół pobrania próbek glebowych.

10. Zleceniodawca ma prawo uczestniczyć w badaniach jako obserwator na warunkach określonych przez Dział Laboratoryjny PPH Ekodarpol. Chęć 

udziału w badaniach należy zgłosić Kierownikowi Działu Laboratoryjnego PPH Ekodarpol najpóźniej w dniu przyjęcia zlecenia.

11. Opłatę za badania można uiścić gotówką lub przelewem na rachunek bankowy.  W przypadku uiszczenia opłaty na rachunek bankowy należy 

dostarczyć kopię dowodu wpłaty.  W tytule przelewu proszę wpisać numer zlecenia.

                       

                                             Rachunek bankowy  Działu Laboratoryjnego  PPH Ekodarpol  Zbigniew Zubala 

                                                       GBS w Barlinku   95 8355 0009 0009 5309 2000 0008 

12. Nie wniesienie opłaty w terminie 7 dni od daty dostarczenia próbek jest równoznaczne  z rezygnacją z realizacji zlecenia.

13. Klient ma prawo do pisemnej reklamacji w ciągu 14 dni  od otrzymania Sprawozdania z Badań. Reklamacje należy składać bezpośrednio 

Kierownikowi Działu Laboratoryjnego PPH Ekodarpol.

14. Do każdej usługi wystawiana jest faktura VAT. Faktury wystawia Sekretariat PPH Ekodarpol na podstawie danych przedstawionych przez 

Zleceniodawcę w Zleceniu Badań Laboratoryjnych. Faktura zostanie przedłożona Zleceniodawcy wraz ze Sprawozdaniem z Badań.

15. Zleceniodawca wyraża zgodę na wykorzystanie wyników badań do celów statystycznych oraz na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

realizacji zlecenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002 r. Nr 101 poz 926 poźn.zm.).

16. Dział Laboratoryjny PPH Ekodarpol gwarantuje ochronę praw własności Zleceniodawcy oraz zachowanie poufności wyników badań, rodzaju badań 

i tożsamości Zleceniodawcy.

17. Dział Laboratoryjny PPH Ekodarpol wykonuje badania nie objęte zakresem akredytacji PCA.

18. W przypadku dostarczenia próbek przez Zlecenidawcę Dział Laboratoryjny PPH Ekodarpol nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobrania próbek

i ich reprezentatywność. 

19. W przypadku samodzielnego pobierania próbek laboratoryjnych Zleceniodawca oświadcza, iż zapoznał się z instrukcją pobierania próbek 

opracowaną na podstawie norm: PN-R-04031, PN-ISO 10381 dostępną na stronie interentowej oraz w siedzibie Działu Laboratoryjnego PPH 

Ekodarpol.

20. Termin realizacji zlecenia określany jest w trakcie przyjęcia Zlecenia Badań Laboratoryjnych. W przypadkach szczególych może on ulec zmianie o 

czym Zleceniodawca zostanie poinformowany w sposób ustny lub pisemny przez upowaznionego pracownika Działu Laboratoryjnego PPH 

Ekodarpol z podaniem przyczyny.

21. W przypadkach szczególnych  (np. poważna awaria sprzętu laboratoryjnego), gdy  niemożliwe jest  dotrzymanie warunków określonych w Zleceniu 

Badań Laboratoryjnych , Zleceniodawca zostanie poinformowany o tym fakcie jak najszybciej, w formie ustnej lub pisemnej przez upoważnionego 

pracownika Działu Laboratoryjnego PPH Ekodarpol z podaniem przyczyny, dla której nie możliwe jest  wywiązanie się z przyjetych ustaleń.

22. W sprawach, które nie zostały  uregulowane w niniejszym Zleceniu Badań Laboratoryjnych mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz prawa autorskiego i praw pokrewnych.

23. Zlecenie sporządzono w dwóch jednobrzmiacych egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla Zleceniodawcy, drugi dla Działu Laboratoryjnego PPH 

Ekodarpol.

24. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapoznania z warunkami realizacji Zlecenia Badań Laboratoryjnych i oświadcza, że akceptuje powyższe warunki.

              .....................................................................................                                                            …............................................................
               Data i podpis upoważnionego pracownika                                                                                                       Podpis Zleceniodawcy
                              Działu Laboratoryjnego PPH Ekodarpol
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