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ZLECENIE NA WYKONANIE BADAŃ 
Numer:……………/………….. z dnia……………. 

(rok) 

 
Zawarte w dniu: ……………………………….............w Kraśniku 

Zleceniobiorca: 

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik 

Laboratorium i Ochrona Środowiska, ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik 

Zleceniodawca: 

Imię i nazwisko/nazwa: ..................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................ 

Adres: ................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

Tel.:.............................................................................. NIP: ........................................................................................... 

Upoważniam KPWiK Sp. z o.o. do wstawienia faktury VAT bez naszego podpisu 

 
Forma przekazania wyników badań: 
 

- listownie (adres do korespondencji)
1), 2)

: ………………………………………..…………...……………..… 

 

- osobiście (osoba zlecająca/upoważniona)
1)

: ……………………...……………………….………………….. 

 

 

Zleceniodawca wyraża zgodę na podwykonawstwo. Wskazanie podwykonawcy: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Zleceniodawca oświadcza, że: 
1. Zapoznał się z metodami badań określonych w „Wykazie metod badawczych” stanowiący Załączniku nr 1 do niniejszego zlecenia i 

wyraża zgodę na wykonanie badań tymi metodami. 

2. Zapoznał się z cennikiem usług (badanie, pobieranie próbek, transport) i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń. 
3. W przypadku samodzielnego pobierania próbek, Zleceniodawca został poinstruowany o sposobie postępowania przy pobieraniu i 

transportowaniu próbek, oraz poinformowany o negatywnym wpływie nieprawidłowego pobierania i transportowania próbek na jakość 
wykonywanych badań w przypadku niedostosowania się do zaleceń Laboratorium. 

4. Podane w zleceniu dane są zgodne z prawdą. 
 

Prawa Zleceniodawcy: 
1. Zleceniodawca ma zagwarantowaną poufność badań i ochronę praw własności. 

2. Zleceniodawca ma prawo do reklamacji realizowanego zlecenia. 

3. Działając zgodnie z art. 24 i 25 ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, zawarte w niniejszym zleceniu dane osobowe 

zbierane są wyłącznie do celów wystawienia Sprawozdania z badań i faktury za wykonanie określonej usługi. Zlecający ma prawo wglądu  

i poprawiania swoich danych. 
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ZLECAM WYKONANIE BADAŃ 
 

Miejsce pobrania próbki / próbek: 

 
1.  ………………………………………………………………………………………………………………... 

 

2. ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Rodzaj próbki: .………………………………………………………………………………………………………. 

 

Cel badania: ……………………………………………………………...…………………………………………... 

 

Inne ustalenia: ...……………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

Zakres badania: Zaznaczone w „Wykazie metod badawczych”, który stanowi załącznik niniejszego zlecenia. 
 

 
1) 

– niepotrzebne skreślić 
2)

 – wypełnić kiedy adres jest inny niż zleceniodawcy 

 

 

 

 

 

 

…………………………………. …………………………………. 
       przyjmujący zlecenie (podpis i data) Zleceniodawca (podpis i data) 


