Badania biegłości laboratoriów
Program CRYPTS (Cryptosporidium Proficiency Testing Scheme)
Cryptosporidium
Harmonogram i formularz zgłoszeniowy 2019-20
Prosimy o wypełnienie i odesłanie niniejszego formularza najpóźniej trzy tygodnie przed terminem dystrybucji do:
LGC Standards Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 27/29, Kiełpin, 05-092 Łomianki
Tel. 22 751 31 40
Faks 22 751 58 45
E-mail: pl@lgcgroup.com
Numer zamówienia:
(opcjonalnie)

Numer identyfikacyjny:

Próbki
Runda

Data
dystrybucji

Termin
raportowania

Zwrot
próbki*

CY229

08 kwi

26 kwi

01 maj

CY230

07 maj

24 maj

29 maj

CY231

03 cze

21 cze

26 cze

CY232

01 lip

19 lip

24 lip

CY233

29 lip

16 sie

21 sie

CY234

27 sie

13 wrz

18 wrz

CY235

23 wrz

11 paź

16 paź

CY236

21 paź

08 lis

13 lis

CY237

18 lis

06 gru

11 gru

CY238

13 sty 2020

31 sty

05 lut

CY239

10 lut

28 lut

04 mar

CY240

09 mar

27 mar

01 kwi

01

02

03

04

05

Liczba próbek jest ograniczona; zachęcamy do złożenia zamówienia jak najszybciej. Zamówienia należy składać co
najmniej 3 tygodnie przed główną datą dystrybucji.
*Należy pamiętać, że próbki (płytki i filtry) muszą zostać zwrócone do współpracującej z nami firmy, Moredun Scientific, w
wyznaczonym terminie. Więcej informacji na stronie 2.

1

W odpowiednich polach powyżej należy wpisać zamawianą liczbę próbek

Próbka

Dostarczana jako

Parametry

01

Szklana płytka Dynal

Oznaczanie liczby: Cryptosporidium oocysts

02

Szklana płytka Genera

Oznaczanie liczby: Cryptosporidium oocysts

03

Zawiesina

Oznaczanie liczby: Cryptosporidium oocysts

04

Filtr: Filta Max

Oznaczanie liczby: Cryptosporidium oocysts

05

Filtr: Filta Max Xpress

Oznaczanie liczby: Cryptosporidium oocysts
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Szczegółowe informacje dotyczące programu można znaleźć w Opisie programu CRYPTS.
Prosimy o podanie danych kontaktowych poniżej:
Próbki należy dostarczyć do:
Imię i nazwisko:

Płatnik:
NIP:

Dział:
Firma:

Firma:
Adres:

Adres:
Miasto:
Kod pocztowy:
TEL:
FAX:
E-mail:
Informacje o raporcie należy wysłać do:
Imię i nazwisko:
E-mail*:

Miasto:
Kod pocztowy:
TEL:
FAX:
E-mail:
*Email informujący zostanie wysłany na wskazany adres
blikowaniu raportu w systemie PORTAL.

Zwrot próbek
Dla próbek (01 i 02) i filtrów (04 i 05) wymagane jest następujące postępowanie:

Płytki (01 i 02) i filtry (04 i 05) muszą zostać odesłane do współpracującej z nami firmy Moredun Scientific do dnia
określonego na stronie 1 jako ,Zwrot próbek’.

Próbki muszą być zwrócone w oryginalnym pojemniku.

Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa uczestnik.

Dane dotyczące adresu zwrotnego i przypomnienie o terminie zwrotu próbki zostaną dostarczone w zestawie
razem z próbką.

W przypadku próbek (01 i 02), jeżeli próbki nie zostaną odebrane przed data określoną jako ,Zwrot próbek’,
dostarczenie wyników dla danego laboratorium nie będzie możliwe.

Zalecamy przeanalizowanie próbek tak szybko jak to możliwe po ich otrzymaniu i jak najszybszy ich zwrot do
Moredun Scientific.
W przypadku próbki 03 nie jest konieczne odsyłanie jej do Moredun Scientific.

Organizator: LGC Standards Proficiency Testing, 1 Chamberhall Business Park, Chamberhall Green, Bury, BL9 0AP,
Tel.: + 44 (0) 161 762 2500, Fax: + 44 (0) 161 762 2501
E-mail: ptcustomerservices@lgcgroup.com, WWW: www.lgcstandards.com

Strona 2 z 3
V1

Badania biegłości laboratoriów
Program CRYPTS (Cryptosporidium Proficiency Testing Scheme)
Cryptosporidium
Harmonogram i formularz zgłoszeniowy 2019-20

Uwaga:













W celu uzyskania informacji o cenach prosimy o kontakt z LGC Standards Sp. z o.o.
Faktura za uczestnictwo zostanie wystawiona i wysłana pocztą po każdej dystrybucji próbek.
Próbki do badań są dostarczane do laboratorium zazwyczaj dwa/trzy dni po terminie dystrybucji
wskazanym w harmonogramie.
W przypadku zgłoszenia do programu i nie wzięcia w nim udziału (bez wcześniejszego powiadomienia
LGC Standards Sp. z o.o.), koszty nie zostaną zwrócone.
LGC Standards zastrzega sobie prawo do nie wysłania próbek lub raportu z wcześniejszych rund w
przypadku nie dokonania płatności zgodnie z warunkami wskazanymi na fakturze.
LGC Standards nie gwarantuje liczby laboratoriów, które nadeślą wyniki dla poszczególnych parametrów
analizowanych w każdej rundzie.
Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Raporty z programów oraz strona internetowa do raportowania wyników są dostępne w języku
angielskim.
Niniejszy program realizowany jest we współpracy z Moredun Scientific. Obsługa klienta, sprzedaż i
marketing, administracja, przetwarzanie danych i raportowanie są przeprowadzane przez LGC.
Przygotowanie próbek, wysyłka, kontrola jakości i zliczanie końcowych wyników są wykonywane przez
Moredun Scientific.
Podpisanie niniejszego formularza potwierdza akceptację Ogólnych Warunków Sprzedaży stosowanych
przez LGC Standards Sp. z o.o. Ponadto, w przypadku badania próbek zawierających mikroorganizmy
sklasyfikowane na poziomie bezpieczeństwa BSL 1 lub BSL 2, Klient potwierdza stosowanie się do
odpowiednich przepisów dotyczących wykorzystania takich materiałów.

Obecni klienci
Jeśli chcesz zmienić swoje preferencje marketingowe, odwiedź nasze centrum preferencji lub skontaktuj się z
pl@lgcgroup.com
Nowi klienci
Firma LGC chciałaby kontaktować się z Tobą e-mailowo, telefonicznie lub za pomocą poczty i przekazywać Ci
informacje o swoich produktach, usługach i powiązanych dziedzinach badań. LGC nie przekazuje Twoich
danych kontaktowych stronom trzecim. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.
Tak, wyrażam zgodę na kontakt w sprawie produktów, usług i badań LGC
Nie, obecnie nie potrzebuję informacji marketingowych na temat produktów i usług LGC

Podpis ………………………………………

Data …………………………
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