Firma Doradcza ISOTOP s.c.
A. Wilczyńska-Piliszek, S. Piliszek
80-143 Gdańsk, ul. Gen. J. Sowińskiego 4/6
NIP: PL5833132656; REGON: 221240411
tel: 58 380 36 94, fax: 58 741 84 97

ZLECENIE SPRAWDZENIA TERMOHIGROMETRU/TERMOMETRU
ELEKTRONICZNEGO

Nazwa firmy:

Dane do faktury:

NIP:

Adres, gdzie odesłać wyposażenie wraz
ze świadectwem sprawdzenia:

Osoba kontaktowa w sprawie zlecenia:

Adres e-mail do osoby kontaktowej:
Numer telefonu do osoby kontaktowej:
1.

Identyfikacja wyposażenia
przeznaczonego do sprawdzenia producent, model, oznaczenie typu
oraz numery seryjne
termometrów/termohigrometrów:
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2.

3.
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Szczegółowy zakres usługi:*
Sprawdzenie poprawności pracy wyposażenia
zgodnie z założonymi kryteriami:

TAK
Temperatura [oC]

Zakres wykonanego sprawdzenia:

Wilgotność względna
[% RH]

1.
2.
3.

Kryterium poprawności pracy:

1.
2.
3.

*Zaznaczyć/uzupełnić właściwe.

Koszt usługi:
Standardowo koszt wykonania sprawdzenia wynosi 55 złotych netto +23% VAT za punkt dla
jednego wyposażenia. Dla naszych Klientów korzystających z Badań Biegłości, szkoleń,
auditów proponujemy specjalną cenę w wysokości 45 złotych netto +23% VAT za
sprawdzenie w punkcie dla jednego termohigrometru/termometru elektronicznego. Koszt
wysyłki w obie strony wraz z ubezpieczeniem na kwotę 1000 złotych wynosi 50 złotych
netto +23% VAT. W przypadku zlecenia sprawdzenia większej ilości wyposażenia
proponujemy dodatkowe rabaty.
Całkowity koszt zlecenia wynosi: ………………… złotych netto +23% VAT.
Co zawiera cena:
- profesjonalne wykonanie sprawdzenia wyposażenia (typowy czas realizacji 3-4 dni robocze);
- wystawienie świadectwa sprawdzenia;
- transport przesyłką kurierską w obie strony z ubezpieczeniem na kwotę 1000 złotych.
PROSIMY PAMIĘTAĆ O SPRAWDZENIU POJEMNOŚCI BATERII WYPOSAŻENIA PRZED
WYSYŁKĄ – SKRACA TO CZAS REALIZACJI ZLECENIA
Upoważniam Firmę Doradczą ISOTOP s.c. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Firmę Doradczą ISOTOP s.c. danych osobowych
zamawiających, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133, poz. 883).
Podstawą do przyjęcia zlecenia jest przesłanie faksem (58 741 84 97) lub e-mailem (ola@isotop.pl)
wypełnionego druku zlecenia. Zamawiający wraz ze świadectwem sprawdzenia otrzyma fakturę VAT
z 14 dniowym terminem płatności.
Data, podpis osoby upoważnionej:
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