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BADANIE BIEGŁOŚCI – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY/ZLECENIE
Przesłanie wypełnionego formularza jest jednoznaczne ze zgłoszeniem udziału laboratorium w badaniach biegłości i zobowiązaniem do
pokrycia kosztów uczestnictwa po otrzymaniu faktury. Udział w badaniach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na uwzględnienie
wyników badań Uczestnika w sprawozdaniu z badania biegłości.

ORGANIZATOR BADAŃ BIEGŁOŚCI (runda nr ……………………..)

wypełnia Organizator IMBiTB
Data przyjęcia:

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu, Pion Certyfikacji,
e-mail: sekretariat@imbitb.pl, tel.: 22 614 09 75

Data rejestracji:

Kod uczestnika:

ZGŁASZAM UCZESTNICTWO W BADANIACH BIEGŁOŚCI W ROKU ………………. (zaznaczyć właściwe)
Lp.

1

Obiekt badań

Mieszanka
betonowa

Koszt,
zł netto

Deklaracja
uczestnict
wa

Metoda badania
objęta zakresem
akredytacji
tak
nie

status
Laboratorium
akredytowane

Laboratorium
nieakredytowane

Konsystencja Zakres: (10 – 220) mm
Metoda opadu stożka, PN-EN 12350-2
Zawartość powietrza, Zakres: (0,1 – 10,0) %
Metoda ciśnieniomierza
Pobieranie próbek
Wytrzymałość na ściskanie, Zakres siły: (100 – 3000) kN
Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
Zakres siły: (100 – 3000) kN
Gęstość, Metoda wagowo-objętościowa

2

Beton

Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem
Przepuszczalność wody
Nasiąkliwość
Odporności na działanie mrozu

OSOBA NADZORUJĄCA BADANIE (koordynator)
Patryk Łazarski tel.: +48 787 093 999

e-mail: p.lazarski@imbitb.pl

ADRESY E-MAIL
Wysyłka raportu:
Wysyłka faktury:

DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY
Nazwa i adres firmy:

Przedstawiciel firmy do kontaktów z IMBiTB (imię i nazwisko, telefon, e-mail)

Oświadczenie i zobowiązanie wnioskodawcy
Wnioskodawca OŚWIADCZA, że:
- zapoznał się i akceptuje program prowadzenia badań biegłości
- wyraża zgodę na umieszczenie nazwy firmy na liście uczestników w Sprawozdaniu z badania biegłości
- zapoznał się z cennikiem usług IMBiTB w zakresie realizacji badania biegłości i go akceptuje
- że jest płatnikami VAT i upoważnia Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT
- zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
dla potrzeb organizacji badań biegłości

Pieczątka firmowa

Miejscowość, data

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Sp. z o.o.
ul. Palisadowa 20/22
tel. +48 22 614 09 75
01-940 Warszawa

Podpis osoby upoważnionej w KRS

NIP: 524-26-93-340
e-mail: sekretariat@imbitb.pl
http:// www.imbitb.pl

