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LABO-VET Weterynaryjne Laboratorium  Diagnostyczne 

43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Mazańcowicka 36, tel. (032) 215 95 79 

e-mail: labo.vet.laboratorium@gmail.com,  NIP 652-16-08-629 

 

Umowa/Zlecenie do badania w Laboratorium LABO-VET NR:………………………… 
 

 
 
 
Próbka do badań nie podlega zwrotowi. Klientowi przysługuje prawo do złożenie skargi w terminie 14 dni od daty wysłania sprawozdania z badań. Klientowi 
przysługuje prawo uczestniczenia w charakterze świadka na pewnych etapach wykonywanych dla niego badań. Pracownicy Laboratorium LABO-VET 
zobowiązują się do przestrzegania zasad poufności i praw własności klienta, chyba, że występuje bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia ludzi ze względów 
epizootycznych. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Zlecający oświadcza, iż w przypadku 
konieczności rozszerzenia zakresu prowadzonych badań, w celu ich prawidłowego wykonania przez zleceniobiorcę, zgadza się na pokrycie dodatkowych 
kosztów z tym związanych bez dodatkowego zlecenia. 

 

Klient: (Imię i Nazwisko, adres, telefon, NIP) Płatnik: 

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Rodzaj próbki 

Właściwe zaznaczyć  

 

○ wymaz               ○ krew                 ○  kleszcz                 ○ inna …………………………… 

Rodzaj opakowania: 

Kierunek badania 

 i metoda badawcza: 

 
 Właściwe zaznaczyć  

 

 

o Borrelia  burgdorferi 

o Babesia canis, Babesia gibsoni, babesia 

divergens 

o Salmonella spp. 

o Mycoplasma gallisepticum 

Czas oczekiwania: 

o 2-4 dni 

o 2-4 dni                  ○    7 dni 

 

        ○      2-3dni                  ○    7 dni 

        ○      2-3dni                  ○    7 dni 

 

Data pobrania próbki  …../…../ 20… r. 
Godzina pobrania próbki: …………………… 

 

Data wysłania próbki do laboratorium  

 …../…../ 20… r. 
Godzina wysłania próbki: …………………… 

 

Osoba pobierająca próbkę:………………………………………………….. 

Osoba dostarczająca próbkę do laboratorium:………………………. 

 

Metoda płatności: ○ gotówka  ○ przelew   Sposób przekazania wyników;     ○  fax    ○ e-mail    ○  poczta 

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

Stan próbki w chwili przyjęcia:   (Wypełnia laboratorium  )○  Zgodny z kryteriami przyjęcia     ○  Niezgodny z kryteriami przyjęcia 

Godzina przyjęcia próbek::    (Wypełnia laboratorium) 

Numery próbek:    (Wypełnia laboratorium) 

Uwagi z przeglądu zlecenia: :    (Wypełnia laboratorium) 

 

 

…../…../ 20… r.…………………… 
        Data i podpis osoby przyjmującej próbkę 

(Wypełnia laboratorium  ) 

 

…../…../ 20… r.………………….. 
Data i podpis osoby dokonującej 

przeglądu zlecenia (Wypełnia laboratorium  ) 

 

…../…../ 20… r.……………………………. 
Data i podpis zleceniodawcy 

mailto:labo.vet.laboratorium@gmail.com

