Badania biegłości laboratoriów
Program DOF (Drugs in Oral Fluid Scheme)
Analizy substancji uzależniających w ślinie
Harmonogram i formularz zgłoszeniowy 2019-20
Prosimy o wypełnienie i odesłanie niniejszego formularza najpóźniej dwa 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 identyfikacyjny:

DO _ _ _ _

Numer zamówienia
(opcjonalnie):

Prosimy o zaznaczenie pola poniżej w celu potwierdzenia uczestnictwa:
Prosimy zaznaczyć 
Zgłaszam uczestnictwo w programie
Drugs in Oral Fluid Scheme

Dystrybucja próbek
Runda

Data dystrybucji

Termin raportowania

DO132

24 cze 2019

29 lip 2019

DO133

23 wrz 2019

28 paź 2019

DO134

02 gru 2019

06 sty 2020

DO135

02 mar 2020

06 kwi 2020

Informacje o próbkach
Uczestnicy otrzymają co kwartał trzy próbki i będą mieli 4 tygodnie na ich analizę. Próbki składają się z
1,7 ml śliny pochodzącej od ochotników i rozpoznanych osób uzależnionych.
Uczestnicy raportują wyniki dla poszczególnych grup nadużywanych substancji jako 'obecna' lub
'nie obecna', w odniesieniu do poziomów granicznych ustanowionych w programie.
Szczegółowe informacje dotyczące programu można znaleźć w opisie programu DOF.
Próbki należy dostarczyć do:
Imię i nazwisko:

Płatnik:
NIP:

Dział:

Firma:

Firma:

Adres:

Adres:

Miasto:

Miasto:
Kod pocztowy:
TEL:
FAX:
E-mail:

Kod pocztowy:
TEL:
FAX:

Informacje o raporcie należy wysłać do:
Imię i nazwisko:
E-mail*:

E-mail:
*Email informujący zostanie wysłany na wskazany adres
po opublikowaniu raportu w systemie PORTAL.

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

Uwaga:














W celu uzyskania informacji o cenach prosimy o kontakt z LGC Standards Sp. z o.o.
W celu zarejestrowania zgłoszenia niezbędne jest otrzymanie kopii zezwolenia na wykorzystywanie substancji
kontrolowanych wydanego przez Inspektorat Farmaceutyczny oraz wypełnionego zapotrzebowania na wydanie z
magazynu (szablon dostępny w 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 dni po terminie dystrybucji próbek.
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.
Uwaga: podane wyżej ceny dotyczą raportowania wyników oraz otrzymania raportów w formie elektronicznej, za
pomocą internetowego systemu raportowania wyników PORTAL. W wypadku gdy wybrana zostanie
niestandardowa forma raportowania wyników naliczone zostaną dodatkowe koszty. Szczegółowych informacji
udzielają pracownicy LGC Standards.
Uczestnictwo w kolejnym roku programu nie będzie automatycznie odnawiane (jak w ubiegłych latach) w
przypadku nieotrzymania nowego zamówienia.
Raporty z programów oraz formularze raportowania wyników są dostępne w języku angielskim.
Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Podpisanie niniejszego formularza potwierdza akceptację Ogólnych Warunków Sprzedaży stosowanych przez
LGC Standards Sp. z o.o.

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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