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Zlecenie na wykonanie badań laboratoryjnych
Zlecający:

NIP:
Adres do wysyłki
Wyników badań:
Osoba do kontaktu:

Nazwa firmy/nazwisko, imię, adres:

Adres lub e-mail:
Nr telefonu:

1. Przedmiot i zakres badań laboratoryjnych
1.1 Zlecam wykonanie badań laboratoryjnych próby/prób*:
węgla
*niepotrzebne skreślić
Dodatkowe informacje dotyczące próby (np. sortyment węgla itp.)

1.2 Zakres analiz
Analiza paliwa
Wilgotność analityczna
Wilgotność całkowita
Popiół roboczy
Ciepło spalania
Wartość opałowa
Prosimy oznaczyć odpowiedni zakres badań znakiem x
2. Warunki płatności
Cena netto:
Termin:
Forma płatności:

14 dni od daty wystawienia faktury
przelew, gotówka

3. Informacje/ustalenia dodatkowe
3.1 Zleceniodawca dostarczy próbę/próby do laboratorium MPEC Sp. z o.o. na własny koszt.
3.2 Laboratorium nie bierze odpowiedzialności za jakość poboru próby/prób oraz sposób ich zabezpieczenia
w trakcie dostarczenia do laboratorium MPEC Sp. z o.o.
3.3 Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że analizy wykonane będą wykonane zgodnie z metodykami
opisanymi w normach: PN -80/G-04511 (wilgotność przemijająca i analityczna), PN-80/G-04512
(zawartość popiołu), PN -80/G-04513 (ciepło spalania).
3.4 Faktura za wykonanie badania zostanie przekazana wraz raportem wyników analiz.
4. Oświadczenie Zleceniodawcy:
4.1 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez administratora danych:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Braniewie, adres:
14 – 500 Braniewo, ul. Kościelna 4A, numer KR S0000157476, w celu wykonania zlecenia badań
laboratoryjnych, aż do upływu terminów przedawnienia i dochodzenia oraz obrony roszczeń.
4.2 Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
4.3 Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Data, pieczęć i podpis zlecającego (osoby uprawnionej)
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