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Europejskie Centrum  
Jakości i Promocji sp. z o.o. 

Departament Certyfikacji Wyrobów 
Laboratorium badawcze 

ul. Potrzebna 3 lok. 5 
02-448 Warszawa 

 
W N I O S E K  

 

 

O PRZEPROWADZENIE BADAŃ LABORATORYJNYCH 

Nr wydania: 3 Data wydania: 10.2019 
SYSTEM ZARZĄDZANIA LABORATORIUM BADAWCZYM ZGODNY  

Z PN-EN ISO/IEC 17025:2018 
Nr dokumentu: LAB-PR.01-F.02 

A. Wypełnia Pracownik Sekretariatu 
Data  

wpływu: 
 

_ _._ _._ _ _ _ 

Nr  
rejestracji: 

 
BL _ _/_ _/_ _ _ _/_ _ 

Nr  
sprawozdania 

z badań: 

 

BL-11/DCW/_ _ _/20_ _ 

1. Dane Wnioskodawcy: 
Nazwa 
Wnioskodawcy: 

 Pieczęć firmowa Wnioskodawcy: 
 

Adres  
siedziby: 

 

Status Wnioskodawcy:  

Adres  
produkcji: 

 

NIP:  REGON:  KRS:  

TELEFON:  TELEFON KOM.:  

Wprowadź tekst.  E-mail:  

2. Dane do umieszczenia na sprawozdaniu: 
Nazwa wyrobu zgłoszonego do badań Symbol wyrobu Zakres 

badań 

Norma odniesienia  

  

 
 

 
 

Wybrany język protokołu z badań - jeśli inny niż język polski: 
(sprawozdanie jest zawsze wydawane w języku polskim) 

język język język 
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3.  Załączniki:  

☐ Dokumentacja wyrobu (rysunki konstrukcyjne z podaniem najważniejszych wymiarów,  
 zdjęcia, opis) 

☐ Instrukcje 

☐ Atesty / dokumenty potwierdzające dobrą jakość materiałów 

☐ inny dokument. 
4. Oświadczenia:  
4.1 Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji Wnioskodawcy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa. 

4.2 Oświadczam, iż zapoznałem się z warunkami Regulaminu Badań Wyrobów LAB-PR.01-F.02/1. 

Regulamin badań laboratoryjnych oraz LAB-PR.01-F.02/2Tabela opłat, które stanowią załączniki do 

wniosku i akceptuje ich warunki. 

4.3 Wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu Wnioskodawcy przed wykonaniem 

badań.  

4.4 Akceptuję warunek, że w przypadku rezygnacji Europejskie Centrum Jakości i Promocji  

Sp. z o.o. nie zwraca dokonanych wpłat. 

4.5 Zobowiązuję się do wniesienia opłaty przed przeprowadzem badań w wysokości  

Kwota ......................NETTO zł (słownie: Kwota ....................NETTO) netto. do ww. opłat zostanie 

doliczona aktualnie obowiązująca stawka podatku VAT. 

4.6 Termin płatności kwoty podanej w punkcie 4.5 w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. 

4.7 Po 10 dniach roboczych od otrzymania sprawozdania z badań wysłanego na wskazany  

we wniosku adres email i nieodebrania przedmiotu badań wyrób będzie utylizowany. 

4.8 Wyrażam zgodę na przetwarzanie, zawartych we Wniosku, danych osobowych oraz firmowych dla 

potrzeb niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.) 

Pieczęć i podpis 
składającego 

Wniosek: 

 Data wypełnienia 
Wniosku 

 

B. Wypełnia Pracownik Sekretariatu 

Data i podpis osoby przyjmującej Wniosek: 
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