INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Laboratorium Badania Bezpieczeństwa Żywności i Pasz w Białymstoku
ul. Chełmońskiego 22; 15-195 Białystok
Tel/fax: 85 675-34-19; Tel: 85 678-54-70
e-mail: laboratorium@ior.bialystok.pl; biuro@ior.bialystok.pl

Zlecenie badania numer:

z dnia:
………………………………, dnia …………………

DANE KLIENTA (do faktury):
(nazwa, adres firmy, NIP)

DANE KLIENTA (do raportów):
(nazwa, adres firmy)

DANE KLIENTA (do wysłania faktury):

DANE KLIENTA (do wysłania raportów):

Osoba do kontaktów:

Telefon/Fax/E-mail:

□ osobiście □ listownie □ e-mail
Cel badania: □ ocena zgodności z obowiązującymi przepisami □ potrzeby własne □ badania naukowo-badawcze
Forma przekazania wyników i faktury:

□ inne
Uwagi dodatkowe Klienta:
Zlecam wykonanie analiz chemicznych:
L.p.

Kod próbki Klienta

Metoda
badawcza

Asortyment

Kod próbki
Laboratorium

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Zgodnie z:

oferowanym programem badań

innym

Ustalony koszt usługi: ………….. zł + 23% VAT
Stwierdzenia zgodności zgodnie z obowiązującymi wymaganiami:

tak

nie

Jeśli tak to na podstawie, jakiego dokumentu:
Rozporządzenie (WE) Nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. z późniejszymi zmianami w
sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG,
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017 r. (Dz. U. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi,
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych
zanieczyszczeń w środkach spożywczych z późniejszymi zmianami,
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Zalecenie Komisji z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie obecności toksyn T-2 i HT-2 w zbożach i produktach zbożowych,
CORESTA Guide ,,The Concept and Implementation of CPA Guidance Residue Levels,

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Czy wyniki podać z niepewnością pomiaru:
tak
nie
Zasada podejmowania decyzji o zgodności lub niezgodności:

nie dotyczy
zgodnie z dokumentem ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
wg dokumentu SANTE/12682/2019. Wynik zgodny – jeżeli wynik badania nie przekracza wartości granicznej podanej w wymaganiu lub przekracza

wartość

graniczną podaną w wymaganiu o wartość mniejszą /równą niepewności rozszerzonej. Wynik niezgodny – jeżeli wynik badania przekracza wartość graniczną podaną w
wymaganiu o więcej niż wartość niepewności rozszerzonej.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

OGÓLNE WARUNKI ZLECENIA

Laboratorium zobowiązuje się do sporządzenia raportu z badań w terminie do 3 tygodni od przyjęcia próbki (chyba, że ustalono inaczej).
W przypadku, kiedy wybrana przez Klienta metoda jest niewłaściwa/nieaktualna lub gdy Klient nie określił metody, która ma być zastosowana
Laboratorium wybiera właściwą metodę, informując go o tym.
Laboratorium nie podejmuje się przeprowadzenia badań, metodami mogącymi budzić wątpliwości, co do ich wiarygodności lub obiektywności w
stosunku do uzyskanych wyników.
W przypadku, gdy zlecenie dotyczy przedmiotu badań, cechy, zmiany zakresu pomiarowego lub metody, które nie są umieszczone na "Liście
badań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji Laboratorium badawczego nr AB 839", Laboratorium dopuszcza ich modyfikację
poprzez ponowną jej walidację lub weryfikację. Klient informowany jest o zaistniałej sytuacji. Wszelkie zmiany umieszczone zostają na "Liście..."
dostępnej na stronie internetowej, następnie Laboratorium podejmuje się realizacji zlecenia.
Klient zobowiązuje się dostarczyć próbkę do Laboratorium na własny koszt. Badana próbka nie podlega zwrotowi.
Dostarczenie próbki/dokumentacji niespełniających wymagań Laboratorium uniemożliwi wykonanie przez Laboratorium usługi.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za wynik w przypadku niewłaściwego pobrania próbki.
Laboratorium zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta o wszelkich odstępstwach od ustaleń/zapisów dotyczących realizowanego
zlecenia. Odstępstwa wymagane przez klienta nie wpływają na rzetelność Laboratorium ani na ważność wyników.
Klient może skorzystać z prawa uczestnictwa w badaniach dostarczonych przez siebie próbek w charakterze obserwatora po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu.
W przypadku wykrycia zanieczyszczeń chemicznych wynik podany jest z niepewnością oszacowaną na poziomie ufności p=95% i współczynniku
rozszerzenia k=2. Podana niepewność metody nie obejmuje etapu pobierania próbki.
Klient upoważnia Laboratorium do wystawienia faktury VAT bez podpisu. Należność za wykonaną usługę należy uiścić po otrzymaniu faktury.
W przypadku rezygnacji z usługi w trakcie jej wykonywania wystawiona zostanie faktura VAT w wysokości 50% ustalonej kwoty.
Laboratorium może wykorzystać wyniki pomiarów w publikacjach i pracach naukowych wyłącznie bez podawania danych klienta.
Klientowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji/skargi zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem. Instrukcja dotycząca sposobu rozpatrywania
reklamacji/skargi dostępna jest w Laboratorium i na stronie www.ior.bialystok.pl.
Laboratorium przestrzega bezstronności i poufności względem wszystkich Klientów i danych gromadzonych (uzyskanych lub wytworzonych) w
ramach działalności laboratoryjnej. Laboratorium może ujawnić informacje poufne jednocześnie informując o tym Klienta w przypadku, gdy jest
zobowiązane przez prawo lub upoważnione przez postanowienia umów.
Badania wykonywane przez Laboratorium mają zastosowanie w obszarach regulowanych prawnie.
Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000 oraz Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie m danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie
udostępnionych przez mnie danych osobowych, które przekraczają zakres danych wymaganych na podstawie przepisów prawa przez IOR-PIB 60318 Poznań, ul. Wł. Węgorka 20 do realizacji celów związanych z przeprowadzeniem procesu badania.

Oświadczam, że zapoznałam/em
powyższe warunki:

się

i

akceptuję

Dokonano przeglądu i dopuszczono do realizacji:

(data i podps Klienta)

(data i podpis Kier. Lab.)

Uwagi Laboratorium (np. dot. stanu próbki, sposobu dostarczenia, masy próbki):

Próbki przebadane wg aktualnych wydań metod:

□
□
□
□
□

Próbkę przyjęto do badań:

PN-EN 15662:2018-06
PB- ………………………… wyd. nr. … z dnia ………
PB- ………………………… wyd. nr. … z dnia ………
PB- ………………………… wyd. nr. … z dnia ………
PB- ………………………… wyd. nr. … z dnia ………

(data i podpis)

Odstępstwa od w/w uzgodnień:
Faktura nr:

z dnia:

Raport nr:

z dnia:

(data i podpis)
(data i podpis)

Wypełnia Laboratorium
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