Formularz nr PO-02/F06 z dnia 28.05.2018r.

Strona 1/Stron 2
....................., dn. .....................

Zlecenie Nr* ....................
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
Pl. J. Piłsudskiego 5
11-400 Kętrzyn
**
Dane Zleceniodawcy ...............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Adres .........................................................................................................................................................................................
tel: ............................................................. fax: ............................................... NIP ................................................................
Osoba do kontaktu: ……………………………………………………………………………………………………….
Odbiór wyników: … pocztą

… faksem

… osobiście w PSSE Kętrzyn

… odbiór w PSSE w …………………………….

Informacje dotyczące dostarczonej próbki/ek podane przez Zleceniodawcę:
Data, godzina i sposób pobrania próbki/ek: …………………………………………………………………………………
Identyfikacja miejsc pobierania próbki/ek: ...........................................................................................................................…
*Nr faktury wystawionej przez Laboratorium:
* Data i godzina dostarczenia próbki/ek
do Laboratorium: ................................................................ ………………………………………………………..……
Stan próbki/ek: …………………………………………..

1. Zlecam wykonanie badań:

Kod próbki*

Oznakowanie
próbki przez
klienta

Obiekt badań

Liczba
próbek
do
badania

Badane cechy, metody badań –
pozycja z Załącznika nr 2
„Zakres badań Sekcji Badań
Mikrobiologicznych Żywności”

Cel badań: wyniki badań zostaną przeznaczone dla oceny zgodności w obszarze regulowanym przepisami
prawa: tak / nie***
2. Zleceniodawca został poinformowany o badaniach z obszaru nieregulowanego prawem, zapoznał się
i akceptuje metody badań, które będą wykorzystane do realizacji niniejszego zlecenia, zgodnie
z Załącznikiem nr 2 z dnia 07.05.2019r. „Zakres badań Sekcji Badań Mikrobiologicznych Żywności”.
3. Laboratorium podaje niepewność w sprawozdaniach z badań, gdy normatyw higieniczny mieści się
w przedziale obejmującym wynik badania ± oszacowana przez Laboratorium niepewność, w pozostałych
przypadkach na życzenie Zleceniodawcy określone w niniejszym zleceniu: podawać / nie podawać.***
4. Termin realizacji zlecenia zgodnie z procedurą badań i możliwościami analitycznymi laboratorium.
5. Zleceniodawca oświadcza, że akceptuje koszt realizacji zlecenia sporządzony w oparciu o cennik –
Załącznik nr 1 z dnia 11.01.2019r. przedstawiony do wglądu w punkcie przyjęcia próbek do badań.
6. Zleceniodawca oświadcza, że należność za badania opłaci na konto PSSE w Kętrzynie podane na
fakturze VAT.
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7. Laboratorium zapewnia, że ma możliwości i środki, aby wykonać zlecone badania w zakresie
określonym w załączniku dotyczącym metod badań.
8. W przypadku stwierdzenia przekroczenia normatywów higienicznych w badanych próbkach
Laboratorium PSSE w Kętrzynie powiadomi właściwy organ urzędowej kontroli żywności.
9. Zleceniodawca na prawo do uczestniczenia w badaniach jako obserwator na warunkach uzgodnionych
z Kierownikiem Sekcji Badań Mikrobiologicznych Żywności Laboratorium PSSE w Kętrzynie.
10. Zleceniodawca ma prawo do złożenia skargi, co do zakresu wykonanych badań do Zleceniobiorcy
w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań. Laboratorium rozpatruje skargi zgłaszane
na piśmie.
11. Za zwłokę w zapłacie należności wynikającą z faktury Zleceniobiorca ma prawo żądać zapłaty odsetek
w wysokości ustawowej.
12. Zleceniobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od zlecenia bez wypowiedzenia w przypadku, gdy
zawiadomi Zleceniodawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie
mógł spełnić swoich zobowiązań zawartych w zleceniu wobec Zleceniodawcy.
13. Odbiór sprawozdania z badań po opłaceniu faktury.
14. W sprawach nieuregulowanych powyższym Zleceniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
15. Zleceniodawca został poinformowany o przysługujących mu prawach w związku z przetwarzaniem jego
danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r.).
* wypełnia Laboratorium
** wypełnia Zleceniodawca
*** niepotrzebne skreślić

.........................................
Data i podpis Zleceniodawcy

.........................................................................
Data, podpis osoby przyjmującej zlecenie oraz
upoważnionej do przeglądu

Uwagi Laboratorium*: ………………………………………………………………………………………….
Dodatkowe uzgodnienia w trakcie badania*: …………………………………………………………………..

