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 Adres:  Eurofins Polska Sp. z o.o.*                                                                  Eurofins Polska Sp. z o.o. 

Aleja Wojska Polskiego 90A   82-200 Malbork             □                       ul. Dąbrówki 16    40-081 Katowice                                    □ 
Tel. +48 55 272 04 73, Fax +48 55 272 04 75                                                     Tel.+48 32 781 07 07 do 08, Fax +48 32 781 07 10 

Wypełnia Klient: 
 
Data zlecenia......................  
 
Data pobrania..................... 

Zleceniodawca (Nazwa i adres): 
 
 
 
Osoba kontaktowa, adres e-mail, fax, nr tel.:  

Płatnik (Nazwa i adres): 
 

 

Lp Rodzaj próbki/opis 
Ilość próbek 
przesłanych 

Ilość   
 próbek do badania 
(uśrednić-tak/nie*, 
zbiorcza-tak/nie*) 

Zakres badań 
Metody badań zgodne z ofertą nr/umową nr/podane przez 

Klienta* 

               

                     

      

      

      

 
Wyniki badania podać z oszacowaną niepewnością*: □TAK    □  NIE                                                                              Badanie urzędowe*: □ TAK    □ NIE 
                                                                                                                                                                   
Oświadczenie klienta dotyczące sposobu pobrania próbki oraz planu pobierania próbki * 

 pobranie jest zgodne z przepisami /normą/procedurą:  

       inny sposób pobrania gwarantujący jej reprezentatywność    

 próbka pobrana zgodnie z planem pobierania próbek 

 próbka nie objęta planem pobierania próbek 

Sposób dostarczenia wyników*:  □  e-mail    □  fax      □  poczta 
 

1. W przypadku odstępstwa od niniejszego zlecenia Klient zostanie o nim poinformowany przed rozpoczęciem badania. Decyzja o rozpoczęciu takiego badania należy do Klienta. 
2. Zleceniodawca ma prawo uczestniczenia w badaniach jako obserwator. 
3. Zleceniodawca ma prawo do złożenia skargi w formie pisemnej w terminie 14 dni od otrzymania raportu analitycznego. 
4. W przypadku braku informacji o metodach badawczych, Klient wyraża zgodę na metody stosowane w Laboratorium. 
5. Niezależnie od opcji wybranej przez Klienta Laboratorium podaje niepewność pomiaru w przypadku, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyniku badania lub dla zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi. 

 
Podpis zleceniodawcy............................................                                                                                                                                                            Podpis osoby pobierającej próbki*......................................  
 
Wypełnia Laboratorium 
 
Data przyjęcia.................................. Próbki dostarczone przez........................................ Temperatura transportu/numer termometru...................................  Stan opakowania/stan próbki.................................................. 

 
Próbki odebrał........................................                  Próbki przyjął......................................       Podpis Team Leadera/osoby autoryzującej*................................Przegląd zlecenia (data i podpis)...................................... 
 
 
 
 
*zaznaczyć właściwe/niepotrzebne skreślić 

Rodzaj badania: właścicielskie  
Cel badania/ przeznaczenie wyniku badania* 

 spełnienie wymagań prawnych  
       próbka technologiczna,    
 sprawdzenie stanu zdrowia zwierzęcia/stada  
 Inne  

  


