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ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PT/ILC
Organizator: ARQUES sp. z o.o., ul. Mostowa 9, 64-800 Chodzież
Koordynator badań PT/ILC Rafał Ziółkowski

Program badania biegłości ENVIRONMENT SAMP 5-20
Obiekt i zakres
badań

Runda I*

Udział (wpisać
imię/imiona
i nazwisko/a
uczestnika(ów))

Runda II*

Udział (wpisać
imię/imiona
i nazwisko/a
uczestnika(ów))

Gleba rolna
sucha masa
cynk
Gleba z terenów miejskich
i przemysłowych
sucha masa
cynk

19-21.08.2020r.

Osad ściekowy
sucha masa
nikiel

14-16.10.2020r.

Odpad
sucha masa
straty przy
prażeniu

Pakiet wszystkich matryc = 1520,00 zł netto – TANIEJ o 165,00 zł !!!
* W przypadku uczestnictwa więcej niż jednego pracownika tego samego zakładu w danej rundzie, każdej kolejnej osobie pobierającej
próbki przysługuje 5% rabatu. W przypadku pobierania różnych matryc, rabat doliczany jest do ceny niższej.

1. Dane uczestnika

(imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu)

2. Dane Zleceniodawcy do faktury:

(nazwa, adres, NIP, tel. kontaktowy)

3. Dane do raportowania wyników::
(jeśli inne niż dane Zleceniodawcy)

Inne, uzgodnione warunki uczestnictwa :
Szczególne wymagania Klienta :
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□ dostarczenie raportu w formie papierowej**
*(1)Opłatę za uczestnictwo w PT/ILC (suma) w wysokości . . . . + 23% VAT przekażę po otrzymaniu faktury we wskazanym terminie.
*(2)Oświadczam, że zapoznałem (am) się i akceptuję program PT/ILC oraz ogólne warunki świadczenia usług znajdujące się na stronie
internetowej www.arques.pl.
** Opracowany raport z badania biegłości dostarczany jest w pliku pdf. W przypadku, gdy raport ma zostać dostarczony w formie
papierowej, dyspozycję taką należy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Raport w formie papierowej dostarczany jest za dodatkową
opłatą – 10,00 zł netto/szt.
....................................

Data i podpis osoby upoważnionej
Uczestnictwo w PT/ILC należy zgłaszać przez odesłanie wypełnionego formularza na adres email: szkolenia@arques.pl, bądź na
adres Organizatora. W sprawie dodatkowych informacji – bezpośredni kontakt p. Rafał Ziółkowski tel. 661 296 587. Szczegóły na
temat badań biegłości na stronie internetowej www.arques.pl
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