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Informacje ogólne
Nazwa Organizatora PT (działu technicznego, oddziału, filii):
Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.
Ulica, nr:

Hauke Bosaka 3A

Miasto, kod pocztowy:

Kielce, 25-214

Koordynator
Imię i nazwisko:

Karolina Sójka

Funkcja:

Koordynator

Telefon, fax, e-mail:

Telefon: +48 41 365 10 13, +48 517 856 757,
faks: +48 41 365 10 10
info@badaniabieglosci.pl
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Zakres organizowanych badań

Symbol rundy

Opis programu
(nazwa, dziedzina,
metoda badań)

Obiekt badań

Wyznaczane wielkości

Termin
nadsyłania
zgłoszeń

Data
dystrybucji
próbek /Data
poboru próbek

Termin
raportowania
wyników

Termin
rozesłania
sprawozdania

Koszt udziału netto

31-08-2020 r.

09-09-2020 r.

-

02-10-2020 r.

350,00 zł
(I próbkobiorca)

temperatura, pH, PEW, chloramina, chlor wolny,
ozon - pomiary wykonane przez uczestników
1.1/SMP-2/20

Pobieranie próbek do badań
fizykochemicznych
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1. Woda do spożycia – Pobieranie próbek wody do spożycia – 1.1/SMP-2/20
1.1.

Zakres badań objętych programem badania biegłości
Pobieranie próbek wody do spożycia
Badanie: temperatury, pH, PEW, chloramina, chlor wolny, ozon - pomiary wykonane przez
uczestników.
Badanie zawartości: chlorków – pomiary wykonane w Laboratorium Badań Środowiskowych
Przedsiębiorstwa Geologicznego Sp. z o.o.

1.2.

Metody i techniki
Organizator nie narzuca technik realizacji. Uczestnicy zobowiązani są do postępowania według
własnych rutynowo stosowanych procedur. Każdy uczestnik powinien być zaopatrzony w sprzęt
niezbędny do poboru próbek.

1.3.

Koszty uczestnictwa
Koszt udziału w pojedynczej rundzie badania biegłości wynosi:
350,00 zł + 23% VAT (I próbkobiorca)
Organizator nie pokrywa kosztów związanych z transportem i pobytem na miejscu
przeprowadzania badań biegłości.

1.4.

Obiekt badań
Pobieranie próbek wody do spożycia odbędzie się z kranu w budynku Przedsiębiorstwa
Geologicznego Sp. z o.o. Aby zachować poufność oraz zapobiec wymianie informacji pomiędzy
uczestnikami każdy uczestnik zostanie oznaczony indywidualnym kodem, który będzie znany
wyłącznie organizatorowi. Każdy uczestnik zobowiązany jest pobrać dwie próbki stosując przyjętą
przez siebie metodykę. Następnie próby należy przekazać organizatorowi. Zgodnie z założeniami
programu każdy próbkobiorca wykonuje obowiązkowo wszystkie pomiary wraz z podaniem
niepewności wyniku. Dokładne godziny realizacji oraz miejsce przeprowadzenia badań zostaną
podane drogą elektroniczną lub telefonicznie przez organizatora, co najmniej 5 dni przed
rozpoczęciem badań biegłości.

1.5.

Harmonogram badania biegłości


termin nadsyłania zgłoszeń: 31.08.2020 r.



planowany termin realizacji badań: 09.09.2020 r.



termin rozesłania sprawozdania: 02.10.2020 r.
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Dane kontaktowe
Osoba do kontaktu: Karolina Sójka
Tel. +48 41 365 10 13,
e-mail: info@badaniabieglosci.pl
Wyniki należy przesłać za pośrednictwem panelu obsługi klienta PTCenter:
https://ptcenter.badaniabieglosci.pl/
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