
Nazwa i adres Zamawiającego data

NIP

tel. 

e-mail

osoba do kontaktu EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J.

95-030 Rzgów Guzewska 14

email: laboratorium@ekokompleks.com.pl

ZLECENIE nr

Rodzaj i ilość próbek*:

□ ścieki □ osad

□ woda do spożycia □ gleba

□ woda podziemna / surowa □ wody popłuczne

□ woda powierzchniowa □ odpad

inne: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Cel badania*:

□ do celów własnych □ do celów urzędowych

Miejsce i data pobrania próbek:

……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pobierający:

□ Zamawiający □ zleceniobiorca

Stwierdzenie zgodności*:

□ nie □ tak (jeśli TAK określić zasadę podejmowania decyzji)

Zasada podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodności*:

□ określona w przepisach prawa, regulatora, normie

……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..

□ zasada wskazana przez Klienta

□ bez uwzględniania niepewności

□ zasada inna :

………...………..……………………………………………………………………………………………………………………………..

………...………..……………………………………………………………………………………………………………………………..

………...………..……………………………………………………………………………………………………………………………..

□ prosta akceptacja

□ pasmo ochronne (pasmo ochronne stanowi niepewność rozszerzona U95)

akceptacja – wynik pomiaru jest zgodny, jeśli znajduje się w strefie akceptacji - ryzyko błędnej akceptacji do 2,5% 

odrzucenie - wynik pomiaru jest niezgodny, jeśli znajduje się w strefie odrzucenia - ryzyko błędnego odrzucenia do 2,5% 

Zewnętrzny dostawca *: …………………………………………………………………………….……………… (nr zakresu akredytacji)

□ wyrażam zgodę □ nie wyrażam zgody

Forma płatności*:

□ gotówka □ przelew

Akceptacja - wymaganie spełnione (wynik zgodny), jeśli wartość zmierzona znajduje się poniżej wartości dopuszczalnej – ryzyko błędnej akceptacji może 

sięgać 50 % gdy wynik jest zbliżony do wartości dopuszczalnej (blisko granicy tolerancji)     

Odrzucenie – wymaganie niespełnione (wynik niezgodny), jeśli wartość zmierzona znajduje się powyżej granicy wartość dopuszczalnej - ryzyko błędnego 

odrzucenia do 50% może sięgać 50 % gdy wynik jest zbliżony do wartości dopuszczalnej (blisko granicy tolerancji)

warunkowa akceptacja  - wynik pomiaru mieści się w polu tolerancji w paśmie ochronnym U95, jednak rozszerzona niepewność wyniku pomiaru przekracza 

granicę tolerancji) - ryzyko błędnej akceptacji do 50% 

warunkowe odrzucenie - wynik pomiaru mieści się w poza granicami tolerancji, jednak rozszerzona niepewność wyniku pomiaru znajduje się w paśmie 

ochronnym - ryzyko błędnego odrzucenia do 50% 
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Termin realizacji usługi:

Zakres Badań:

Uwagi:

Podpis przyjmującego zlecenie: Podpis Zamawiającego:
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