INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA ZLECENIA BADAŃ LABORATORYJNYCH

Po uprzednim wydrukowaniu strony startowej ZLECENIA BADAŃ LABORATORYJNYCH
Zleceniodawca badań wypełnia arkusz, pomijając pola szare.
W obszarze DANE ZLECENIODAWCY Zleceniodawca wpisuje: nazwę Zleceniodawcy. adres, NIP,
wraz z danymi kontaktowymi, niezbędnymi do wystawienia faktury, sporządzenia umowy oraz
wystawienia sprawozdania.
W obszarze CHARAKTERYSTYKA ZLECENIA Zleceniodawca wybiera Cel badań, w przypadku
scharakteryzowania badanej próby np. do celów naukowych, Zleceniodawca wybiera pole
charakterystyka fizykochemiczna. W przypadku obowiązku scharakteryzowania próby, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa np. w celu przedstawienia wyników na potrzeby instytucji
państwowych (np. WIOŚ), Zleceniodawca wybiera pole: ocena w obszarze regulowanym prawnie.
Zleceniodawca wybierając pole zlecenie stałe/umowa deklarujemy, że będzie wielokrotnie zlecać
(w ciągu trwania umowy) opisane w danym zleceniu badania; przy następnej turze badań
Zleceniodawca dostarcza wraz z próbami jedynie ZAŁĄCZNIK.
W obszarze SPRAWOZDANIE Z BADAŃ, Zleceniodawca wybiera, formę w jakiej ma być
przekazane sprawozdanie oraz sposób przedstawienia wyniku badań.
W obszarze PODSUMOWANIE ZLECENIA, Zleceniodawca potwierdza: warunki uzgodnione z
Kierownikiem laboratorium CentLab co do kosztów badań oraz inne dane niezbędne do przyjęcia
próby przez laboratorium CentLab.
Do strony startowej ZLECENIE BADAŃ LABORATORYJNYCH, Zleceniodawca dołącza
załącznik w zależności od przekazywanej matrycy.
ZAŁĄCZNIKI:
- gleba - G
- odpady - OD
- osady - OS
- nawozy mineralne i mineralno-organiczne - N
- powietrze - P
- rośliny i zioła – R/Z
- ścieki - Ś
- wody i opady – W/O
W ZAŁĄCZNIKU, Zleceniodawca, opisuje warunki w jakich, pobrana i przechowywana była próba,
w celu rzeczywistej oceny parametrów próby. W przypadku wątpliwości co do techniki poboru próby
proszę kontaktować się z Kierownikiem laboratorium CentLab 22 37 50 532, w celu uzyskania
pomocy lub możliwości zlecenia poboru przez wykwalifikowanych pracowników laboratorium
CentLab.
Zleceniodawca deklaruje również, zakres charakterystyki próby, poprzez oznaczenie pola przy
konkretnym parametrze badań.
Wszystkie podpisane dokumenty (strona startowa i załączniki) należy przesłać na adres
laboratorium CentLab pocztą tradycyjną.

