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nr zlecenia: ........................................................... z dnia............................

Zleceniodawca:
Adres do korespondencji:

(imię, nazwisko lub nazwa nabywcy usługi, adres)
Osoba do kontaktu (imię , nazwisko, nr tel.):

NIP (dotyczy podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą):

zleca Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Lesznie:
pobranie próbek

TAK*/NIE*

Rodzaj próbki:

wykonanie badań

TAK*/NIE*

Zakres badań określający badane cechy i metody badawcze
podano w formularzu nr:

wydanie oceny
zgodności

TAK*/NIE*

w odniesieniu do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Cel badania: - ocena zgodności z uregulowaniami prawnymi określonymi w zakresie badań *
- inny*..........................................................................................................
Nazwa i rodzaj obiektu:

Oznakowanie
próbki

Punkt pobrania próbki:

Godzina
poboru

Temp.
próbki
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W Sprawozdaniu z badań podać niepewność pomiarów wykonanych badań:
Forma przekazania wyników:

TAK*/NIE*

odbiór osobisty*
przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru *

Termin realizacji zlecenia: ............. dni roboczych

Ilość egzemplarzy ...............

Termin płatności wynosi 21 dni od daty pobrania próbki.
Koszt realizacji zlecenia określony wg cennika PSSE w Lesznie obowiązującym w dniu przyjęcia zlecenia badań
Próbki po badaniach pozostają do dyspozycji Laboratorium. Zmiany do zlecenia wymagają formy pisemnej.
Zleceniodawca ma prawo uczestniczenia w badaniach jako obserwator.
Zleceniodawca ma prawo do złożenia skargi na wykonanie usługi w ciągu 14 dni od daty otrzymania wyników.
Wszelkie sprawy sporne wynikłe z wykonania umowy będą rozstrzygane przed sądem powszechnym
właściwym dla PSSE w Lesznie. Osoba odpowiedzialna za współpracę z zleceniodawcą: mgr inż. Halina Skiba

Oświadczenie Zleceniodawcy:

Osoba reprezentująca zleceniodawcę:

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku gdy uzyskany
wynik świadczyć może o nadzwyczajnym zagrożeniu
środowiska lub ludzi, laboratorium zobowiązane jest do
powiadomienia właściwego organu państwowego.
(imię i nazwisko, stanowisko, podpis)

Metody pobrania próbek:

Temperatura transportu:
Próbki pobrane przez:

(imię i nazwisko, data poboru, podpis)

Protokół przyjęcia próbek do badań
Próbki nr:

Inne uwagi :

przyjęto do
badań.
Data:

* niepotrzebne skreślić

Godzina:

Podpis:
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Zakres badań próbek wody
z kąpielisk

Obowiązuje od:
15.01.18

do zlecenia nr ........................................ wykonania badań
w Laboratorium Badań Wody i Gleby PSSE w Lesznie.

Obszar regulowany prawnie: Rozp. Min. Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie
prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpieliskach i miejscach
wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. nr 86 poz. 478).

Badana cecha

1

Metoda badawcza

2

Liczba Escherichia coli

PN-EN ISO 9308-3:2002

Liczba enterokoków

PN-EN ISO 7899-2:2004

W których próbach
Nr próbki nadany
przez klienta

Kod laboratoryjny
próbki

3

4

Inne:

.................................................
Podpis przekazującego próbki

.............................................
Podpis przyjmującego próbki

