
FORMULARZ ZAMÓWIENIOWY 

PRÓBKI GLEB I PODŁOŻY OGRODNICZYCH 

ANALIZY GLEB I PODŁOŻY OGRODNICZYCH   
                              ORAZ POŻYWEK 

PROSZŇ WPISAĆ NUMERY PRÓBEK W KTÓRYCH MAJł ZOSTAĆ WYKONANE ANALIZY (np. 1-6, 15, 16, 21) 
*    pr·bka tylko na dane oznaczenie;   
**  pr·bka w kt·rej opr·cz danego oznaczenia wykonywane sŃ inne badania 

Analiza podstawowa (zasolenie (NaCl, pH, N-NO3, P, K, Mg, Ca, Na- 52,48 zğ 

 Zalecenia nawozowe ogrodnicze - 18,75 zğ (Wypełnić kartę informacyjną ogrodniczą)

Analiza mikroelementów (Cu, Zn, Fe, Mn) - 34,99 zğ 

Oznaczenie pH - 12,50 zğ 

Oznaczenie zasolenia (NaCl) - 13,75 zğ 

PRZED WYPEŁNIENIIEM FORMULARZA PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WARUNKAMI 
ZAMÓWIENIA I INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK 

Warunki zamówienia 

Instrukcja pobierania próbek glebowych 

ORAZ POŻYWEK 
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http://www.oschr-bydgoszcz.pl/Dokumenty/WARUNKI_ZAMOWIENIA.pdf
http://oschr-bydgoszcz.pl/Dokumenty/Instrukcja%20pobierania%20probek%20glebowych.pdf


DANE ZAMAWIAJĄCEGO 
Nazwa firmy / Imię i nazwisko * 

Adres: * 

Numer telefonu: * 

E-mail: 

NIP (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU CZYNNYCH ZAREJESTROWANYCH PŁATNIKÓW VAT) 

WNIESIENIE OPŁATY STANOWI WARUNEK ROZPOCZĘCIA PRAC PRZEZ ZLECENIOBIORCĘ 

Warunki zamówienia 

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję WARUNKI ZAMÓWIENIA 

Podpis zleceniodawcy: Data:* 
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http://www.oschr-bydgoszcz.pl/Dokumenty/WARUNKI_ZAMOWIENIA.pdf


Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą: 
 
• Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi i realizacji zlecenia oraz w celach rozliczeń 
rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) i c) RODO. 
 
• Administratorem danych jest Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Bydgoszczy 
przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 85-090 Bydgoszcz. Aby skontaktować się z nami, wyślij 
wiadomość pod e-mail: bydgoszcz@schr.gov.pl lub zadzwoń pod numer tel. (52) 322 32 46. 
 
 
• Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez 
okres 10-ciu lat od daty zakończenia świadczenia usług (dane służące do obsługi i realizacji 
zamówienia) oraz 10-ciu lat w celach rozliczeń rachunkowych i podatkowych. 
 
• Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich 
danych, ich sprostowania, przenoszenia danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a także prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 
 
• Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie tych danych 
uniemożliwi jej zawarcie. 
 

Podpis zleceniodawcy Data 
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