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Karta zgłoszenia udziału w Badaniach Biegłości z zakresu pomiarów 
hałasu komunalnego (hałas od urządzeń wyposażenia technicznego) 

i przemysłowego (pochodzącego od instalacji) 

 
PM-HKP 

Termin:……………………………….  
             (prosimy wpisać właściwy) 

 

Uczestnictwo w Badaniach Biegłości (zaznaczyć właściwe pole X): 

Wariant A - Hałas komunalny  

Wariant B - Hałas przemysłowy  

Nazwa i adres uczestnika: 

Nr akredytacji: 
 

Adres e-mail gdzie przesłać 

sprawozdanie z Badań 

Biegłości (patrz punkt 7): 

 

 

Dane do faktury  

(nazwa, adres, NIP): 

 

 

Nr tel. do osoby kontaktowej:  

Adres e-mail do osoby 

kontaktowej: 
 

Przewidywany/ni 

wykonawca/cy pomiarów  

(imię i nazwisko): 

 

 

Miernik poziomu hałasu 

(producent, typ)*: 

 

 

Kalibrator akustyczny 

(producent, typ)*: 

 

 

*Prosimy o przesłanie wraz z kartą zgłoszenia aktualnego świadectwa wzorcowania dla wyposażenia 
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Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia prosimy przesłać faksem na numer: 

58 741 84 97 lub na e-mail: szkolenia@isotop.pl 

Firma Doradcza ISOTOP s.c. A. Wilczyńska-Piliszek, S. Piliszek 

ul. Gen. J. Sowińskiego 4/6, 80-143 Gdańsk 

tel: 58 380 36 94, fax: 58 741 84 97 

NIP: PL 5833132656 

Opłata za uczestnictwo w Badaniach Biegłości wynosi za 1 zespół (1-2 osobowy): 

Wariant A: 740 zł netto + 23% VAT – pomiary hałasu komunalnego 

Wariant B: 740 zł netto + 23% VAT – pomiary hałasu przemysłowego 

Wariant A+B: 1290 zł netto + 23% VAT – pomiary hałasu komunalnego  

i przemysłowego 

W przypadku przysłania Karty zgłoszenia najpóźniej: 

 na 6 tygodni przed planowaną datą realizacji Badań Biegłości otrzymają 

Państwo rabat w wysokości 10% 

 na 3 tygodnie przed planowaną datą realizacji Badań Biegłości otrzymają 

Państwo rabat w wysokości 5% 

 
Warunkiem uczestnictwa jest uregulowanie płatności za udział w Badaniach Biegłości na 

podstawie faktury pro-forma wystawionej przez Firmę Doradczą ISOTOP s.c. 7 dni przed 

Badaniami Biegłości. Wniesienie opłaty jest warunkiem uczestnictwa w Badaniach Biegłości – 

otrzymania sprawozdania z Badań Biegłości. Faktura VAT zostanie wystawiona po zaksięgowaniu 

na koncie wpłaty. Faktura VAT zostanie przekazana Uczestnikom w dniu Badań Biegłości. Za 

zakończenie usługi uznaje się dzień przeprowadzenia Badań Biegłości. Opłata obejmuje 

uczestnictwo zespołu w Badaniach Biegłości, wyżywienie w trakcie trwania Badań Biegłości oraz 

wprowadzenie przed Badaniami Biegłości. Cena nie obejmuje noclegu. 

 

1. Sprawozdanie z Badań Biegłości zostanie opracowane i wysłane uczestnikom najpóźniej po 

upływie 8 tygodni od dnia otrzymania przez Organizatora wyników Badań Biegłości. 

2. Uczestnik Badań Biegłości ma prawo do złożenia pisemnej reklamacji w terminie 30 dni od daty 

otrzymania Sprawozdania z Badań Biegłości. 

3. Przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszeniowej uznaje się za przyjęcie warunków realizacji Badań 

Biegłości określonych w Karcie Zgłoszenia oraz w Programie. 

4. W przypadku zmiany terminu organizacji badań biegłości wyrażam zgodę na przeniesienie 

zgłoszenia na nowy termin – bez potrzeby ponownego wysyłania karty zgłoszenia oraz dodatkowych 

dokumentów. 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Firmę Doradczą ISOTOP s.c. danych osobowych 

uczestników, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133, poz. 883 z 

późn. zm.) 

6. Rezygnacje przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej jednak nie później niż na 7 dni przed 

realizacją Badań Biegłości. Po tym terminie, a przed dniem Badań Biegłości zgłaszający poniesie 

50% kosztów ceny podstawowej Badań Biegłości. Rezygnacja po rozpoczęciu Badań Biegłości wiąże 

się z uregulowaniem faktury VAT w pełnej wysokości. 

7. W przypadku gdy laboratorium chce otrzymać wersję papierową sprawozdania powinno wpisać 

adres pocztowy w polu „Adres e-mail gdzie przesłać sprawozdanie z Badań Biegłości”, co będzie 

skutkowało otrzymaniem wersji papierowej. Opłata za papierową wersję sprawozdania z badań 

biegłości wynosi dodatkowo 120 zł netto (+23% VAT) do ceny udziału w badaniach biegłości. Nie 

udzielamy rabatów na tę opłatę. 

......................................... 

data i podpis osoby 

upoważnionej 
 


