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P. W. Bartnik Kujawski  

Adam Strzeszewski 

Kozielec 21G 

86-022 Dobrcz 

tel. 531 581 992 

e-mail: labo@bartnik-kujawski.pl 

www.bartnik-kujawski.pl  

 

 

Zlecenie wykonania badań miodu nr ........................ z dnia ........................ 
(wypełnia laboratorium) 

 

 
Zleceniodawca 

Nazwa firmy/Imię i nazwisko 

 

 

 

 

 

Adres 

 

 

 

 

 

NIP (faktura VAT) 

 

 

 

Nazwa firmy/Imię i nazwisko oraz adres 

zamieszczane na Sprawozdaniu z badań  

(jeśli inne niż Zleceniodawcy) 

 

 

 

 

 

Osoba do kontaktu  

(imię, nazwisko, telefon, e-mail) 

 

 

 

 

 

Dane do wysyłki dokumentów w wersji 

papierowej (jeśli inne niż Zleceniodawcy) 

 

 

 

 

 

Oznaczenie próbki miodu nadane przez klienta 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:labo@bartnik-kujawski.pl
http://www.bartnik-kujawski.pl/
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 Badany parametr miodu Metoda badawcza 

□ 
Zawartość 5-hydroksymetylofurfuralu 

(HMF) 

metoda spektrofotometryczna Winklera  

wg Polskiej Normy Miód pszczeli PN-88/A-77626 

□ Liczba diastazowa  

metoda spektrofotometryczna (Phadebas)  

wg Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

z dnia 14.01.2009 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 94) w sprawie metod 

analiz związanych z dokonywaniem oceny miodu 

□ Zawartość wody 

metoda refraktometryczna  

wg Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

z dnia 14.01.2009 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 94) w sprawie metod 

analiz związanych z dokonywaniem oceny miodu 

□ Przewodność elektryczna właściwa 

metoda konduktometryczna  

wg Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

z dnia 14.01.2009 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 94) w sprawie metod 

analiz związanych z dokonywaniem oceny miodu 

□ Zawartość wolnych kwasów 

metoda potencjometryczna  

wg Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

z dnia 14.01.2009 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 94) w sprawie metod 

analiz związanych z dokonywaniem oceny miodu 

□ Zawartość proliny 

metoda spektrofotometryczną  

wg Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

z dnia 14.01.2009 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 94) w sprawie metod 

analiz związanych z dokonywaniem oceny miodu 

□ Udział pyłku przewodniego 

metoda mikroskopowej analizy pyłkowej  

wg Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

z dnia 14.01.2009 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 94) w sprawie metod 

analiz związanych z dokonywaniem oceny miodu 

 

 

 

 
Szczegóły dotyczące Zlecenia 

Sposób przekazania 

wyników 
□ adres e-mail □ list polecony □ za pobraniem □ odbiór osobisty 

Sposób płatności □ przelew □ gotówka □ za pobraniem 

Dokument sprzedaży □ faktura □ paragon 

Sposób przekazania 

faktury 
□ adres e-mail □ list polecony 

□ przesyłka 

kurierska 
□ odbiór osobisty 

Usługa ekspres □ tak □ nie 

Dodatkowe ustalenia, 

uwagi oraz informacje 

dostarczone przez 

klienta 
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Warunki realizacji Zlecenia 

 
1. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek do badań.   

2. Laboratorium zapewnia bezstronność oraz poufność wyników badań oraz informacji uzyskanych  

od Klienta.  

3. Czas realizacji Zlecenia do 5 dni roboczych. Dłuższy okres wykonania badań tylko po konsultacji  

z Klientem.  

4. Koszt analizy w trybie ekspres (48 h) – dodatkowo płatny 30 zł (cena brutto) doliczane do każdego 

zleconego badania. 

5. Koszt wysyłki dokumentów za pobraniem – 20 zł. 

6. Dla każdej próbki należy wypełnić kolejny formularz Zlecenia.  

7. Płatność do 7 dni od otrzymania faktury. 

8. Sporządzenie Sprawozdania z badań w języku angielskim jest dodatkowo płatne – 40 zł do wyjściowych 

kosztów realizacji Zlecenia. 

9. Jeżeli dotrzymanie warunków określonych w niniejszym Zleceniu będzie niemożliwe, Wykonawca 

poinformuje Zleceniodawcę o tym najszybciej, jak to możliwe, wraz z podaniem przyczyny niewywiązania 

się z umowy. 

10. Wszelkie skargi przyjmowane są do 14 dni od daty potwierdzonego otrzymania Sprawozdania z badań. 

11. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Zleceniu, mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz prawa autorskiego i praw pokrewnych.  

 

 

 

 

 

 

Zleceniodawca akceptuje powyższe warunki realizacji zlecenia. 

 

Data 

 

 

 

Podpis Zleceniodawcy 

 

 

 

 

Przyjęcie próbki do laboratorium 

 

Data  

 

 

 

Podpis 

 


