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ZLECENIOBIORCA: 
Okręgowa Stacja Chemiczno- Rolnicza w Warszawie 
05-075 Warszawa-Wesoła, ul. Żółkiewskiego 17 
reprezentowana przez 
1. Panią Zofię Sęktas - Dyrektora OSChR 
2. Panią Beatę Szylberg -Główną Księgową 
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Działając na podstawie Ustawy z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawożeniu 
(Dz.U Nr 147, poz. 1033 z późno zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania 
opłat za zadania wykonane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze (Dz. U. Nr 29 
poz. 174 z późno zm) 
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania badań 
laboratoryjnych z rolniczej przestrzeni produkcyjnej w zakresie: 

1.Badanie gleb na zawartość przyswajalnych form fosforu, potasu, magnezu 
oraz pH w próbkach glebowych pobranych z terenu gminy 
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Badania, o których mowa w punkcie 1 realizowane będą na terenie wskazanym 
przez Zleceniodawcę. 
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Organizację pobierania próbek, niezbędny sprzęt oraz transport próbek do 
laboratorium zapewnia Zleceniobiorca. 
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a) Za czynności określone w punkcie 1 zlecenioda zobowiązuje się do 
uiszczenia opłaty w wysokości . . . .  . ... . ..... . ......zł (kwota brutto) 
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[ 13, 12zł {10, 67złnetto +23%VAT} (cena próbki) x ..... .G.. (ilość próbek)] . ....... 
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b) 	 Opłatę należy uiścić w gotówce w kasie Zleceniobiorcy lub na rachunek bankowy 
Okręgowej Stacji Chemiczno - Rolniczej w Warszawie: NBP O/O Warszawa Nr 
44101010100023102231000000. 

c) W przypadku dostarczania próbek do badań partiami, Zleceniobiorca będzie 
wystawiał każdorazowo zawiadomienie o wysokości należnej opłaty. 

d) Po uiszczeniu opłaty przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca wystawi rachunek na 
wpłaconą kwotę. 

e) Do należności pieniężnych z tytułu opłat stosuje się przepisy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji. 
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a) Wykonanie badań nastąpi w tenninie max 2 miesięcy od daty wniesienia 

należnej opłaty, po dostarczeniu próbek. 


b) Wniesienie opłaty stanowi warunek rozpoczęcia przez Zleceniobiorcę prac 

określonych w punkcie 1. 


c) 	 Nie wniesienie opłaty określonej w punkcie 1 w tenninie 7 dni od daty 

otrzymania wezwania do uiszczenia opłaty jest równoznaczne z rezygnacją z 

realizacji niniejszego zlecenia. 
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Badania objęte niniejszym Porozumieniem I Zleceniem przeprowadzane będą 

zgodnie z polskimi normami oraz procedurami i instrukcjami obowiązującymi w 

Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Warszawie. 
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Po zrealizowaniu całości zlecenia, Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy zbiorcze 
opracowanie wyników. Na życzenie Zleceniodawcy możliwe jest przekazywanie 
opracowań cząstkowych (do każdej partii próbek). 
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PorozumienieIZlecenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym dla każdej ze stron. 

Zleceniodawca 
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