
 1 

Zlecenie wzorcowania 
w  Laboratorium Wilgotności, Temperatury i Ciśnienia LAB-EL (AP 067) 

ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły 
 
……………………………  ……………………,dnia.............................. 
(nr zlecenia) 
 
 
 

DANE ZLECENIODAWCY (do faktury):  
(nazwa, adres firmy, NIP) 
 
 
 

 

DANE UŻYTKOWNIKA (do świadectwa wzorcowania - opcja): 
(nazwa, adres firmy) 

 

DANE ZGŁASZAJĄCEGO (do świadectwa wzorcowania):  
(nazwa, adres firmy) 
 
 
 
 
 

Adres dostawy (i ewentualnie  firma spedycyjna): 
 
 

Osoba do kontaktów, telefon: 
 
Termin realizacji: 
 

 

 
 

Zlecamy wykonanie wzorcowania zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w tabeli poniżej: 
       Rodzaj usługi *)  

Lp. Producent Typ Nr fabryczny Rodzaj wzorcowania: S 
T RH P PR 

          

*) Legenda do rodzaju usługi -  proszę postawić X w odpowiedniej kolumnie, stosownie do rodzaju zamawianego wzorcowania:  
   T - temperatury, RH - wilgotności, P - ciśnienia, PR - ciśnienia różnicowego , S – wzorcowania standardowego (w punktach podanych poniżej). 
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Koszt usługi netto: ……………………zł + 23% VAT 

 
Uwagi Zleceniodawcy:  
 

Pieczęć: 
 
 
 
 
 
 

Podpis: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………..……………………………………… 
(data, imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej  

przez Zleceniodawcę do zaciągania zobowiązań finansowych firmy) 

 

Akceptuję ogólne warunki realizacji zleceń Laboratorium LAB-EL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZLECEŃ WZORCOWANIA w LAB-EL zamieszczono na stronie 3. 
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OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZLECEŃ WZORCOWANIA w LAB-EL 
 
 

1. Laboratorium Wilgotności, Temperatury i Ciśnienia LAB-EL (zwane dalej Laboratorium) przyjmuje od 
Klientów zlecenia na wykonanie usług zgodnie z procedurami Laboratorium i zakresem akredytacji 
przedstawionymi na stronie internetowej: http://www.label.pl/po/lab_wzorc.html . 

2. Klient zobowiązuje się dostarczyć do Laboratorium, na własny koszt, sprawny technicznie i kompletny 
przyrząd pomiarowy. Dostarczenie przyrządu uszkodzonego lub niesprawnego technicznie uniemożliwi 
wykonanie przez Laboratorium usługi i spowoduje zwrot przyrządu Klientowi na jego koszt. 

3. Określenie rodzaju i zakresu wzorcowania w Zleceniu:  
3.1. W przypadku zamawiania wzorcowania termohigrometru w punktach standardowych proszę postawić 

X w kolumnie S – wzorcowanie standardowe.  
3.2. W przypadku wzorcowania termometru w termostacie w punktach standardowych proszę podać 

wymaganą wersję wzorcowania: a, b, c, ... w kolumnie T – wzorcowanie temperatury. 
3.3. Punkty standardowe wzorcowania zostały podane w punkcie 14 w Ofercie zamieszczonej na naszej 

stronie internetowej: http://www.label.pl/po/cennik_lab-el.pdf. 
3.4. W przypadku wzorcowania w punktach niestandardowych proszę wpisać wymagane punkty 

wzorcowania. 
3.5. Klient w Zleceniu może określić graniczny błąd pomiarowy, powyżej którego Laboratorium powinno 

uznać wzorcowany przyrząd za niesprawny i nie wystawiać świadectwa. W przypadku nie podania 
tego błędu – świadectwo będzie zawsze wystawione, a usługa uznana za wykonaną. 

4. Adiustacja (regulacja) przyrządu: 
4.1. Adiustacja (regulacja) przed wzorcowaniem jest wykonywana standardowo tylko dla przyrządów 

produkcji LAB-EL, w których technicznie jest to możliwe (nie jest wykonywana w przyrządach serii   
LB-1xx). Koszt adiustacji przyrządu LAB-EL jest zawarty w cenie wzorcowania. 

4.2. Adiustacja przyrządów produkcji LAB-EL nie jest wykonywana, jeżeli Klient w Zleceniu wyraźnie 
zrezygnował z jej wykonania. 

4.3. Adiustacja innych przyrządów niż produkcji LAB-EL wymaga zamówienie tej usługi w Zleceniu. 
Wymagane jest wówczas dostarczenie wraz z przyrządem programu komputerowego i/lub instrukcji 
producenta opisującej szczegółowo procedurę przeprowadzania adiustacji nadesłanych przyrządów. 
Cena adiustacji przyrządów innych niż produkcji LAB-EL jest indywidualnie uzgadniana z Klientem po 
otrzymaniu procedur adiustacji. 

5. Potwierdzeniem wykonania usługi będzie świadectwo wzorcowania wystawione przez Laboratorium.  
6. Dane Klienta umieszczane na świadectwie wzorcowania: 

6.1. Standardowo na świadectwie wzorcowania wpisywane są dane umieszczone w polu Dane 
Zleceniodawcy. Są to dane, na które zostanie wystawiona faktura. 

6.2. Opcjonalne pole Dane Zgłaszającego (nazwa firmy, adres) proszę wypełnić, jeżeli dane na 
świadectwie maja być inne niż dane podane w rubryce Dane Zleceniodawcy. 

6.3. Opcjonalne pole Dane Użytkownika (nazwa firmy, adres) proszę wypełnić, jeśli na świadectwie mają 
pojawić się dodatkowo (oprócz Danych Zgłaszającego) także dodatkowe dane Użytkownika, różne 
od danych Zgłaszającego. 

7. Z chwilą wydania przedmiotu zamówienia Klientowi lub wskazanej przez niego firmie kurierskiej, ryzyko 
utraty lub uszkodzenia przyrządu przechodzi na Klienta. 

8. Aktualne ceny usług wzorcowania zostały podane w punktach 13 … 16 w Ofercie zamieszczonej na 
naszej stronie internetowej: http://www.label.pl/po/cennik_lab-el.pdf . 

9. Zapłata za wykonaną usługę następuje po zakończeniu pomiarów.  
10. Wysłanie świadectwa wzorcowania następuje po otrzymaniu płatności za usługę wzorcowania, chyba że 

indywidualne uzgodnienia z klientem stanowią inaczej. 
11. Zapłata od Klientów zalegających z wcześniejszymi należnościami lub rozliczających się z firmą LAB-EL 

Elektronika Laboratoryjna S.J. na zasadzie przedpłaty, jest pobierana z góry (przed wysyłką świadectwa 
wzorcowania). 

12. W przypadku rezygnacji z usługi w trakcie jej wykonywania wystawiona zostanie faktura VAT w wysokości 
50% kosztu zamówionego wzorcowania. 

13. Laboratorium może wykorzystać wyniki pomiarów w publikacjach i pracach naukowych wyłącznie bez 
podawania danych klienta. 

 
 


