
   
 

Karta Zgłoszeniowa  
     

 

Nazwa firmy, instytucji: …………………………………………………… 

(dane do faktury)          ………………………………………………… 

Adres:   ……………………………………………………………………… 

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

     NIP:   ...................................................................................................................... .............................. 

 

Osoba do kontaktu w spr. finansowych ............................................tel............................................... 

Osoba kontaktowa: ………………………………………………………………………………….. 

 

tel/e-mail: .................................................................../........................................................................ 

 

adres e-mail na który należy wysłać raport: ........................................................................................ 
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x Obiekt badań Cena netto 
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1-1/ILC/18 - Pobieranie próbek pyłu do oznaczania stężenia metali  

ciężkich: As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Sn, Zn 
1 000 

 

 

1-2/ILC/18 - Emisja metali w pyle: As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb,  

Tl, V, Sn, Zn 
400 

 

 

1-3/ILC/18 - Pobieranie próbek do oznaczania stężenia metali  

ciężkich: Hg 
1 000 

 1-4/ILC/18 – Emisja Hg z gazów odlotowych 400 

 

 

2-1/ILC/18 – Pobieranie próbek i oznaczanie stężenia masowego pyłu  

w gazach odlotowych: pył ogólny, PM2,5 i PM10 
500 

 

 

2-2/ILC/18 – Pobieranie próbek i oznaczanie stężenia gazów  

odlotowych: SO2, NO, NO2, O2, CO, CO2, HCl, HF, H2O, 
500 
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 3-1/ILC/18 - Pobieranie próbek do badań PCDD/PCDF 1 800 

2 000 

 3-2/ILC/18 - Pobieranie próbek do badań PCB 1 800 

 

Noclegi [8% VAT]: 

Cena zł/os/noc netto   

 

 

  Ilość osób Ilość nocy 

Pokój 1 os. 110,- *   

Pokój 2 os. 80,- *   

 

*) ze śniadaniem 

KOD 
LABORATORIUM 
(wypełnia A2K CeNT) 



   
 

Koszty udziału: 

Koszt ILC Koszt noclegów Razem 

netto [zł] 
brutto [zł] 
[VAT 23%] 

netto [zł] 
brutto [zł] 
[VAT 8%] 

netto [zł] 
brutto [zł] 
[VAT 23%] 

      

 

Należność z tytułu uczestnictwa w ILC należy wpłacić na konto Centrum Naukowo – 

Technicznego A2K CeNT s.c. do 14 dni od daty wystawienia faktury (dołączonej do paczki 

z próbkami lub przekazanej uczestnikom porównań podczas pobierania próbek/realizacji 

pomiarów). uwzględniając podatek VAT: 

mBank 68 1140 2004 0000 3302 5002 1051 

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy Centrum Naukowo – Techniczne A2K 

CeNT do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W ILC:  

• Podstawą udziału w porównaniach międzylaboratoryjnych (ILC) jest przesłanie 

podpisanej i opieczętowanej karty zgłoszeniowej poczta elektroniczną na adres: 

ILC@a2kcent.pl w terminie podanym w programie. 

• Odwołanie uczestnictwa odbywa się tylko i wyłącznie w formie pisemnej. Musi 

wpłynąć do organizatora najpóźniej na 10 dni przed datą rozpoczęcia ILC. Po tym 

terminie zgłaszający poniesie pełne koszty.   

• Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu i miejsca z przyczyn od nas niezależnych.  

• Wysłanie karty zgłoszeniowej jest akceptacją programu ILC oraz powyższych 

warunków współpracy i jest zobowiązaniem do pokrycia kosztów uczestnictwa.  
 

 

 

 

Pieczątka firmowa 
 

 

 Pieczątka i podpis osoby Upoważnionej 

 

 
 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie powyższych danych (z zapewnieniem prawa wglądu i aktualizacji) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. 101 poz. 926, z późn. zm.) oraz w rozumieniu ustawy z dnia 26 sierpnia 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 
144, poz. 1294) do celów informacyjnych i marketingowych przez Centrum Naukowo – Techniczne A2KCeNT. 

 

 

mailto:ILC@a2kcent.pl

