Adres: 87-100 Toruń, ul. Ceramiczna 6;
Tel.
56 65 94 620
56 65 94 492 (Laboratorium)
Fax
56 65 94 202
NIP
879-017-06-62

ZLECENIE WYKONANIA BADANIA
Nr zlecenia

/

(wypełnia laboratorium)

Data wystawienia zlecenia
Zlecający
badanie/Klient/

Nazwa klienta
Adres klienta/ nr tel. fax
NIP klienta

Obiekt badania
Opis próbki w chwili przyjęcia

(wypełnia laboratorium)

Ilość próbek przekazanych do badania
Zakres zleconych badań (zakreślić „X” wybrany parametr)
Uwaga: Do obliczenia wartości opałowej należy wykonać badanie parametrów nr 1,2,3,4,5,6,8

Badanie

L.p.

Badany parametr

Zakres

Cena
netto wg
cennika*

Metodologia

1.

Wilgoć przemijająca

(0,1-40,0)%

metoda wagowa
zgodnie z PN-80/G-04511

2.

Wilgoć powietrzno-sucha

(0,1-10,0)%

metoda wagowa
zgodnie z PN-80/G-04511

3.

Wilgoć w próbce analitycznej

(0,1-10,0)%

metoda wagowa
zgodnie z PN-80/G-04511 pkt 2.4.1.7 a

4.

Wilgoć całkowita

5.

Zawartość popiołu

(0,1-40,0)%

metoda wagowa
zgodnie z PN-80/G-04512+Az1:2002

6.

Zawartość siarki całkowitej

(0,10-2,00)%

metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją
IR zgodnie z PN-G-04584:2001

7.

Zawartość siarki popiołowej

-

metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją
IR zgodnie z PN-G-04584:2001

8.

Ciepło spalania

(15 000 - 35 000)
kJ/kg

metoda kalorymetryczna
zgodnie z PN-81/G-04513

9

Wartość opałowa

(15 000 - 35 000)
kJ/kg

z obliczeń

Czas przechowywania próbek kontrolnych
(zakreślić „X” właściwe)

Sposób przekazania Sprawozdania z
badań
(zakreślić „X” właściwe)

metoda obliczeniowa
zgodnie z PN-80/G-04511 pkt 2.3.1

-

10. Zawartość węgla całkowitego

(40-80)%

nie przechowywać

Wybrany
parametr

metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją
IR zgodnie z instrukcją laboratorium W09.00.01
1 tydzień po przekazaniu

2 tygodnie po przekazaniu

Sprawozdania z badań

Sprawozdania z badań

Fax / a-mail

pocztą

Inny

odbiór osobiście

* Ceny netto zgodnie z cennikiem zatwierdzonym w Spółce i umieszczonym na stronie internetowej Spółki www.pgetorun.pl
** niepotrzebne skreślić
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Pozostałe warunki wykonania usługi
1.

Termin realizacji usługi - 7 dni roboczych od daty wystawienia zlecenia.

2.

Warunki płatności – 14 dni od daty wystawienia faktury.

3.

Zlecający odpowiada za pobór i transport próbki do Laboratorium.

4.

Pracownicy Laboratorium zobowiązani są do zachowania poufności informacji uzyskanych w trakcie działań związanych
z realizacją umowy.

5.

Laboratorium zobowiązuje się do wykonania badań zgodnie z ustalonymi metodami oraz dostarczenia rzetelnych i
wiarygodnych wyników badań, wykonanych na wysokim poziomie jakościowym.

6.

Zleceniodawca ma prawo złożyć pisemnie lub osobiście skargę lub reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania
sprawozdania z badań.

7.

Laboratorium zastrzega sobie możliwość zmiany warunków zlecenia po wcześniejszym uprzedzeniu Klienta i
zaakceptowaniu przez niego zmian.

8.

Normy PN-80/G-04511 Oznaczenie zawartości wilgoci, PN-81/G-04513 Oznaczenie ciepła spalania
i obliczanie wartości opałowej oraz PN-80/G-04512+Az1:2002 Oznaczenie zawartości popiołu, zostały wycofane bez
zastąpienia przez PKN.

9.

Inne
uzgodnienia
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Data i podpis przedstawiciela Zleceniodawcy

Data i podpis osoby upoważnionej w Laboratorium
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