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Przegląd zapytania/oferty/umowy 

Wydanie z dnia  10.05.2022                                                                      Po wypełnieniu informacje chronione 

,,Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.           Przegląd zapytania/ oferty / umowy 
 ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11 

09-402 Płock  NIP 774-23-69-968 
ORYGINAŁ / KOPIA* 

Adres Laboratorium: 09-402 Płock, ul. Górna 56 B                                                                        
 

Nazwa i adres  Klienta ............................................................................................................................. ................. 

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

NIP/PESEL ..........................................   Regon ..............................numer KRS ....................................................  

Nr rejestracyjny nadany przez  Laboratorium .................................................................................... ....................... 

Identyfikator  zlecenia ............................................................................................................................................... 

1.Cel badania ............................................................................................................... .............................................. 
(np. badanie na zgodność z wymaganiami lub ustaleniami) 

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

2. Co należy zbadać: -wg Zlecenia/Umowy, metody badań - Załącznik A  

3. Obowiązujące przepisy normatywne...................................................................................................................... 
( należy ustalić czy w przewidzianym badaniu obowiązują określone normy lub inne przepisy normatywne – Jakie?) 

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

4. Ustalenia dotyczące pobierania próbki / próbek* 

- kto pobierze: Laboratorium / Klient / Dostawca usług* 

- miejsce pobrania  ..................................................................................................................................................... 

- data pobrania ............................................................................................................ ............................................... 

- ogólna liczba przewidzianych do pobrania / dostarczenia próbek ........................................................................ 

- wielokrotność pobierania próbki / próbek* w tych samych miejscach ..………………………………………. 

- pomiary pomocnicze w czasie poboru  ......................................................................................................  

- inne .................................................................................................................................................. .........................  

5.  Metoda pobierania - Załącznik A   

6.  Sposób opakowania i warunki transportu próbki / próbek do Laboratorium / Dostawcy usług 

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

7.  Dokumenty dodatkowe, które należy tworzyć podczas pobierania, transportu i przyjmowania próbki / próbek*                             
(np. zapisy, szkice, zdjęcia itp.) 

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

8.  Problemy bezpieczeństwa pracy ................................................................................................................. .......... 
(np. ochrona osób pobierających, badających itp.) 
9.  Co zrobić z próbką / próbkami* po badaniach ..…........................................................................................... 

10. Klient ma prawo złożyć skargę dotyczącą działalności laboratorium 

11. Termin wykonania badania ...... dni robocze / roboczych od daty pobrania / przyjęcia* próbki / próbek* 

12. Uczestnictwo Klienta w badaniach tak / nie* 

13. Informowanie PPIS oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o przekroczeniach wartości parametrycznych 

tak/nie* 

14. Laboratorium dysponuje niezbędnymi zasobami – ma możliwość realizacji zlecenia 

15. Przybliżony koszt badania brutto / jednej próbki / zł  ......................  słownie zł ……...................................... 

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

16. Przybliżony koszt usługi transportowej brutto zł .....................................  słownie zł  …................................. 

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

17. Ogółem przybliżony koszt badania i transportu brutto / jednej próbki / zł  .......................... słownie zł ..........          

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

18. Forma płatności: przelew, konto ING Bank Śląski S.A. 34 1050 1012 1000 0023 5019 0100 

19. Termin opracowania wyników i przygotowania sprawozdania / sprawozdań z badań ...... dni robocze / roboczych 

od poboru / przyjęcia* próbki / próbek*  

20. Forma sprawozdania / sprawozdań, sposób przekazania i liczba egzemplarzy ………………………………. 

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

21. Wymagania dotyczące zapewnienia poufności wyników badań: tak  

22. Informacja o usługach dostarczanych z zewnątrz tak / nie dotyczy* ................................................................... 

23. Czas obowiązywania przyjętej oferty (zlecenia) / zawartej umowy*  do …………………………………… 

24. Podpisanie Przeglądu zapytania/oferty/umowy jest warunkiem rozpoczęcia realizacji usługi 

Kontakt: tel. 24 3644280; 24 3644276; 24 3644277; 24 3644320; 735 209 390; 604 440 041; 600 450 220; 735 209 292  

e-mail: eolechowska@wodociagi.pl, rszulecka@wodociagi.pl, pbosiak@wodociagi.pl, apokorska@wodociagi.pl. 

 

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

                 data i podpis Klienta / Osoba upoważniona do zawierania umowy /                data i podpis Zleceniobiorcy  

 
            * - niepotrzebne skreślić 
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 Klauzula informacyjna  

- zapoznaj się z tematyką ochrony danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, zwane dalej 

RODO) – informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. z siedzibą  

w Płocku, ul. Harc. A. Gradowskiego 11, NIP: 774-23-69-968, REGON: 610409926.  

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres 

Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@wodociagi.pl. 

3. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe: 

a) w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usługi), 

odpowiedzi na pisma i wnioski;  

b) w celu należytego wypełnienia zadań wynikających z obowiązującej Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz wynikających z pozostałych obowiązujących 

przepisów prawa; 

c) w celu realizacji działań reklamacyjnych oraz podatkowo -  rachunkowych;  

d) w celu archiwizacji dokumentacji wytworzonej w Spółce wynikającej z przepisów o archiwizacji; 

e) w celach ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także  

w celach dowodowych, w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, będących 

realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów,  

w których dane te są przetwarzane. 

5. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 

3 lit. a. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są lub mogą zostać: podmioty, którym na podstawie umowy 

powierzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki, organy 

administracji publicznej w tym inne jednostki samorządu terytorialnego lub urzędy państwowe w zakresie, 

w jakim będzie wynikać to z przepisów prawa zobowiązujących do udostępnienia tych danych, podmioty, 

którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

7. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo dostępu do przekazanych danych (na podstawie art. 15 RODO), 

sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), żądania usunięcia danych (na podstawie i w zakresie 

określonym w art. 17 RODO), ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 

RODO), przeniesienia danych (na podstawie art. 20 RODO). 

8. Informujemy, że w każdej chwili ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych zgodnie i na podstawie art. 21 ust. 1 RODO. Z chwilą wniesienia sprzeciwu, 

jako Administrator zaprzestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach chyba, że będziemy w stanie 

wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione 

podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą 

niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 

sposób przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora. 

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 

11. Spółka nie planuje przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący 

Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

12. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy 

kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub do Inspektora na adres e-mail: 

iod@wodociagi.pl. 
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