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                                                                                                   ……………………………………….. 
                                                                                                                                                                                                                                                      miejscowość , data 

Zlecenie nr 
 

ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA 
Imię i Nazwisko / Nazwa 

……………………………………………………………..………..…….. 

Adres………………………………………………………………..…….. 

…………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………….. 

Adres do korespondencji 

…………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………….. 

NIP………………………………………………………………………... 

Tel………………………………………………………………………… 

Adres e-mail…………………………………………………………….. 

Osoba do kontaktu: 

……………………………………………………………………..…….. 

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 

S.A 

ul. Wojewódzka 19 

40-026 Katowice 

Nazwa i adres laboratorium 

 
 

 

Zlecam wykonanie badania wody w zakresie zgodnym z załącznikiem / załacznikami nr ………………….……. 

do zlecenia. 

Ilość próbek ………………….. 

Oświadczam, że jestem / nie jestem płatnikiem VAT* 

Wynagrodzenie za wykonanie zlecenia:……………………….. 

Płatność: faktura przesłana pocztą / w siedzibie GPW S.A* 

Forma płatności : gotówka po wykonaniu usługi, płatna w kasie  GPW S.A /  przelew do 14 dni od daty wystawienia 

faktury.* 

Sposób odbioru wyników: osobiście / pocztą pod wskazany adres / e-mail *…………………………………………. 

Akceptuję metody badań stosowane w Wydziale Badania Wody oraz ich niepewności. 

Akceptuję ustaloną zasadę podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodności z wymaganiami. 

Akceptuję ustalony zakres badań i cenę oraz upoważniam Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A do 

wystawienia faktury bez podpisu. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Górnośląskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., w Katowicach z siedzibą przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice (dalej: 

GPW), danych osobowych dot. realizacji niniejszego zlecenia 

Potwierdzam, że zapoznałem się – w zakresie dot. mojej osoby – z informacjami dostępnymi na stronie: 

https://www.gpw.katowice.pl/rodo.php), znam przysługujące mi prawa dot. moich danych osobowych oraz wiem, że 

w każdej chwili mogę skorzystać z pomocy Inspektora Ochrony Danych w zakresie przysługujących mi praw oraz 

informacji dot. ochrony moich danych osobowych, zgodnie z tymi danymi kontaktowymi: tel. +48 32 6038 741, 

iodo@gpw.katowice.pl).  

Oświadczam ponadto, że przekazuję moje dane osobowe świadomie i dobrowolnie. 

 
 
 

…………………………………. 
Data i Podpis zleceniodawcy  

https://www.gpw.katowice.pl/rodo.php
mailto:iodo@gpw.katowice.pl
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Uwagi dodatkowe: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………….                                                                                                           …………………………………. 

Podpis zleceniobiorcy                                                                                                                                                                                                          Podpis zleceniodawcy 

 

 

Przegląd zamówienia: 

Laboratorium posiada możliwość realizacji zlecenia:  tak / nie 

Laboratorium posiada możliwość realizacji zlecenia pod kątem zachowania bezstronności /poufności : tak / nie 

 

Zatwierdzam do realizacji/ nie zatwierdzam do realizacji* 

…………………………………….. 
Podpis upoważnionego pracownika laboratorium 

 

 

 

 

 

 
*) – niepotrzebne skreślić 

 


