
410,00
17) Zestaw prób na zawartość tłuszczu w śmietance do porównań

międzylaboratoryjnych z opracowaniem wyników (1*5 próbek)

410,00
16) Zestaw drób na punkt zamarzania mleka do porównań

międzylaboratoryjnych z opracowaniem wyników (1*10 próbek )

410,00międzylaboratoryjnych
15) Zestaw prób

500,00ai międzylaboratoryjnych z opracowaniem wyników (1*
prób na zawartość mocznika w mleku do porównań
laboratoryjnych z opracowaniem wyników (1*8 próbek)
prób na punkt zamarzania mleka do porównań

14) Zestaw prób na skład mleka (tłuszcz, suchą masę, białko i laktozę) do
porówna i międzylaboratoryjnych z opracowaniem wyników (1*10 próbek)

40,0013) Oznaczenie suchej masy metodą wagową w 1 próbie
70,0012) Oznaczabie mocznika metodą enzymatyczną w 1 próbie

155,0011) Oznaczenie białka metodą miareczkową Kyeldahla w 1 próbie
25,0010) Oznaczebie tłuszczu metodą techniczną Gerbera w 1 próbie
190,00
560,00g) wzor^owych na punkt zamarzania mleka (50 próbek)

9) Oznaczejiie tłuszczu metodą grawimetryczną Rosę - Goetlieba w 1 próbie

560,00:owych na OLD (50 próbek)f)  wzór
410,00racyjnych na punkt zamarzania (3*10 próbek)e) kalib:
410,00racyjnych na LKS (2*10 próbek)d) kalib:
410,00racyjnych na zawartość mocznika (2*8 próbek)c) kalib:
500,00
500,00

b) kalib racyjnych na białko i laktozę (2*10 próbek)
a) kalib racyjnych na tłuszcz i suchą masę (2*10 próbek)

>rób:8)  Zestaw
80,007) Mleko \yzorcowe na LKS - 0,5 litra
80,006)  Mleko wzorcowe odtłuszczone - 0,5 litra

100,00
80,00

5) Mleko w^zorcowe do określania składu chemicznego mleka:

a)1 litr
b)0,5 litr

15,00
70,00

ogólnej liczby drobnoustrojów w 1 ml. mleka:
BactoScan FC+ w 1 próbie

posiewu w 1 próbie;to|ią

4) Określenie
a)na aparacie
b)me

25,003) Oznaczenie punktu zamarzania mleka metodą krioskopową w 1 próbie

15,002) Wykonanie testu na obecność antybiotyków i innych substancji hamujących
w mleku w 1 próbie   

15,001) Oznaczane składu chemicznego mleka na aparacie Combifoss w 1 próbie

Stawka
wPLN

Rodzaj usługi

świadczone  przez Laboratorium Oceny Mleka KCHZ Laboratorium
;yjne z/s w Parzniewie:

1

co następuje:

usługi1. Za
Referen

Zarządza się

ZARZĄDZENIE Nr \ i /2020
z dnia 18 listopada 2020 r.

Dyrektora Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie
w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat za usługi świadczone

przez La^oratorium Oceny Mleka KCHZ Laboratorium Referencyjne z/s w Parzniewie

od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku



Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku
5

;ez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt wysokości opłat za świadczone przez
Oceny Mleka KCHZ Laboratorium Referencyjne z/s w Parzniewie mogą w ciągu

stosownie do wzrostu wskaźnika inflacji, wzrostu cen nośników energii, wody,
trajisportu oraz wzrostu pozostałych kosztów wynikających z bieżącej działalności

4
Ustalone pr:
Laboratorium
roku ulec znjuanie

kosztów
laboratorium

3
;czenie przez usługobiorcę opłat za usługi wymienione w 1 i 2 w terminie
na fakturze VAT stanowi dla usługodawcy podstawę dla wstrzymania świadczenia

1) Nie uis:
określonym
usług.

których mowa w 1 pobierane są na podstawie wystawionych faktur VAT, z
m podatkiem VAT.

u opóźnienia w płatnościach, o których mowa w 2 pkt. 1) będą naliczane odsetki
ustawowej.

usługi mogą być wnoszone za pośrednictwem poczty, banku lub bezpośrednio w

1) Opłaty,
obowiązujący
1)Wprzypadk
w wysokość
2)Opłaty za
kasie usługodawcy

o
2

usługi wymienione w pkt. 1 ppkt. 1-4 tabeli dotyczą usług wykonywanych w
^razowego zlecenia,
i wymienione w pkt.  1 ppkt.  1-4 tabeli - w przypadku realizowania umów

ceny umowne,
wymienionych w punktach 5 -8 i punktach 14-18 dolicza się koszty wysyłki.

1)Stawki 2
ramach jedm
2)Za usługi
długoterminowych obowiązują
3)Do usłu;

100,0019) Stwierdzenie zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem w 1 próbie
410,00

18) Zestaw prób na liczbę komórek somatycznych w mleku do porównań
międzylaboratoryjnych z opracowaniem wyników (1*10 próbek)


