Badania biegłości laboratoriów
Program STEC (Shiga Toxin E.coli)
E.coli wytwarzające toksyny Shiga
Harmonogram i formularz zgłoszeniowy 2020
Prosimy o wypełnienie i odesłanie niniejszego formularza 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:

Nr zamówienia
(opcjonalnie):

SC _ _ _ _

Próbki
Runda

Data
dystrybucji

Termin
raportowania

Termin
składania
zamówień*

SC287

16 mar

14 kwi

03 lut

SC290

29 cze

27 lip

18 maj

SC293

14 wrz

12 paź

03 sie

SC296

07 gru

11 sty ‘21

26 paź

D

M

*Ostateczny termin składania zamówień umożliwiający uzyskanie licencji eksportowej. Dotyczy wyłącznie
uczestników spoza USA bez ważnej licencji.
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W odpowiednich oknach powyżej należy wpisać liczbę zamawianych próbek

Próbka

Parametry

Rodzaj badania

D(matryca
mleczna)

STEC E.coli
(serotyp O26; O45; O103;
O111; O121; O145; O157:H7)

Wykrywanie obecności
Identyfikacja serotypu

M(matryca
mięsna)

STEC E.coli
(serotyp O26; O45; O103;
O111; O121; O145; O157:H7)

Wykrywanie obecności
Identyfikacja serotypu

Dostarczana jako
2 x 25g odtłuszczonego mleka w
proszku
2 x szklane fiolki zawierające 2
tabletki (reprezentujące różne próbki).
2 x 25g mielonej wołowiny w proszku
2 x szklane fiolki zawierające 2
tabletki (reprezentujące różne próbki).

Szczegółowe informacje dotyczące programu można znaleźć w Opisie programu STEC. Prosimy o kontakt z LGC
Standards Sp. z o. o. w celu potwierdzenia możliwości dostarczenia próbek do laboratorium, uzyskania dokumentu
BIS-711 (oświadczenie ostatecznego odbiorcy i nabywcy) oraz Kwestionariusza eksportu UN2814. Następnie
prosimy o przesłanie wypełnionych dokumentów, aby umożliwić eksport materiałów do laboratorium.

Prosimy o podanie danych adresowych 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
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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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.
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 przypadku,
gdy wybrana zostanie niestandardowa forma raportowania wyników, naliczone zostaną dodatkowe
koszty. Szczegółowe informacje można uzyskać w LGC Standards.
Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Raporty z programów oraz strona internetowa do raportowania wyników są dostępne w języku
angielskim.
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 …………………………

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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