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....................., dn. ....................
Zlecenie Nr* .......
Dane Zleceniodawcy
w załączeniu wypis z Krajowego Rejestru Sądowego**
.......................................

Adres:
......................................................
.....................................................
NIP ..............................................

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
Pl. J. Piłsudskiego 5
11-400 Kętrzyn

§1
1.Zlecam wykonanie pomiarów i oceny poziomu dźwięku w pomieszczeniach zgodnie z metodami stosowanymi
w Laboratorium PSSE w Kętrzynie przedstawionymi do wglądu:
 Załącznik Sekcji Badań Środowiska Pracy Laboratorium nr 2 z dnia …….....................................……
Cel badań: wyniki badań zostaną przeznaczone dla oceny zgodności w obszarze regulowanym przepisami prawa:
tak / nie**.
§2
1. Laboratorium zapewnia, że ma możliwości i środki, aby wykonać zlecone badania w zakresie określonym
w załączniku dotyczącym metod badań.
2. Wykonanie pomiarów w pomieszczeniach zostanie wykonane przez pracowników Sekcji Badań Środowiska
Pracy Laboratorium PSSE w Kętrzynie.
3. Identyfikacja miejsc wykonanie pomiarów zostanie określona w protokole z wykonania pomiarów
w uzgodnieniu z osobą określoną w § 5 niniejszego Zlecenia.
§3
1. Pomiary w pomieszczeniach zostaną wykonane w dniu .................................................................................
2. Zleceniobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od Zlecenia bez wypowiedzenia w przypadku, gdy zawiadomi
Zleceniodawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić
swoich zobowiązań wobec Zleceniodawcy, zawartych w Zleceniu.
3. Laboratorium podaje niepewność w sprawozdaniach z badań, gdy normatyw higieniczny mieści się
w przedziale obejmującym wynik badania ± niepewność, w pozostałych przypadkach na życzenie
Zleceniodawcy określone w niniejszym zleceniu: nie podawać / podawać**.
4. Sprawozdanie z badań zostanie:
4.1.sporządzone w terminie ......... dni od wykonania pomiarów,
4.2.przekazane Zleceniodawcy po opłaceniu faktury i przesłane pocztą / inny sposób**..............................................
§4
1. 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.).
2. Zleceniodawca akceptuje koszt realizacji zlecenia sporządzony w oparciu o cennik – Załącznik nr 1 z dnia …...
przedstawiony do wglądu.
3. Zleceniodawca oświadcza, że należność za badania opłaci na konto PSSE w Kętrzynie podane na fakturze
VAT.
4. Za zwłokę w zapłacie należności wynikającą z faktury Zleceniobiorca ma prawo żądać zapłaty odsetek
w wysokości ustawowej.
5. Zleceniodawca oświadcza, że nie / jest płatnikiem VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP....................................
§5
1. Obecność Zleceniodawcy lub osoby przez niego upoważnionej w dniu wykonywania pomiarów jest
obowiązkowa z uwagi na konieczność podpisania protokołów z badań oraz udzielenia informacji niezbędnych
do realizacji zlecenia.
§6
1. 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.
§7
1. W sprawach nieuregulowanych powyższym Zleceniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Zmiana niniejszego Zlecenia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
* wypełnia Laboratorium
** niepotrzebne skreślić
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