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ZLECENIE PRAC LABORATORYJNYCH
LABORATORIUM BADAWCZO-ROZWOJOWE PRINT COATINGS POLSKA
NUMER OFERTY DO ZLECENIA (numer i data oferty):

Zleceniodawca

Nazwa:

NIP:

Miejscowość, kod:

Ulica:
Osoba
kontaktowa

Imię nazwisko:

Adres email:

Tel:

RODZAJ BADAŃ
Lp.
1.

Materiał/próbka

Zakres prac

2.
3.
Po skończeniu badań próbki: odesłać do Klienta/poddać utylizacji.

Oświadczenie
Zleceniodawca - ………………………………………..oświadcza, że dysponuje odpowiednimi
prawami do posługiwania się produktem, który został przekazany Zleceniobiorcy – Print Coatings Polska
Sp. z o.o. do analizy laboratoryjnej – zlecenie nr …….. z dnia …………..oraz, że przedmiotowa analiza w
zleconym zakresie nie narusza prawnie chronionych interesów podmiotów trzecich.
Zleceniodawca zobowiązuje się do zwolnienia Zleceniobiorcy z obowiązku zaspokojenia
uzasadnionych roszczeń zgłoszonych przez podmioty trzecie, jeśli ich prawnie chronione interesy (wbrew
powyższemu oświadczeniu) zostały naruszone w związku z wykonaniem zleconej analizy i/lub naprawienia
ewentualnych szkód z tym związanych poniesionych przez Zleceniobiorcę w związku z zaspokojeniem tych
roszczeń.

………………..
Miejscowość, Data

1

……..………………………….
Podpis i pieczątka osoby zlecającej
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ODBIÓR RAPORTU Z BADAŃ

Osobisty:

Nazwa:

E-mailem:

Pocztą na adres

DANE DO FAKTURY (jeśli inne niż Zleceniodawcy)
Adres:
NIP:

PRZYJĘCIE PRÓBEK W PRINT COATINGS POLSKA (wypełnia Print Coatings Polska)
Data:
Osoba i pieczątka:
Zastrzeżenia:

Zleceniodawca podpisując zlecenie akceptuję warunki: realizacji badań oraz płatności zawarte w ofercie do
niniejszego zlecenia.
Zlecający powinien wydrukować zlecenie w dwóch egzemplarzach, podpisać i wysłać obydwa wraz z
próbką na adres: Print Coatings Polska sp. z o.o. Świdnik 21-040 ul. Mechaniczna 11. Zleceniodawca
powinien wydrukować otrzymaną ofertę od Print Coatings Polska i dołączyć ją do zlecenia i próbki.
W Print Coatings Polska zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna dostarczonej próbki.

………………..
Miejscowość, Data

2

……..………………………….
Podpis i pieczątka osoby zlecającej

