Pracownia Fizykochemii
OFEROWANE USŁUGI WZORCOWANIA PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH
Obowiązuje od 05.02.2020 r.
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Nazwa

Zakres pomiarowy

W zakresie akredytacji
skala pH – jeden kanał pomiarowy
Pehametry – metodą
skala pH drugi kanał pomiarowy (jeśli jest)
elektryczną
skala pH i mV – jeden kanał pomiarowy
skala pH i mV drugi kanał pomiarowy (jeśli jest)
W zakresie akredytacji
Pehametry – metodą
z zastosowaniem
3 punkty pomiarowe
materiałów odniesienia
za każdy następny punkt pomiarowy
Elektrody pehametryczne
nachylenie charakterystyki
3.02 przewodność elektryczna właściwa (konduktometria)
W zakresie akredytacji
Konduktometry
jeden zakres pomiarowy (8 punktów)
za każdy następny zakres pomiarowy (8 punktów)
Czujniki
stała czujnika konduktometrycznego
konduktometryczne
3.04 stężenie masowe (analiza wydechu)
W zakresie akredytacji
Analizatory wydechu
dwa punkty pomiarowe: 0,10 i 0,25 mg/l
za każdy następny punkt pomiarowy
5.02 gęstość (ciecz)
W zakresie akredytacji
2 wzorce + woda, w wybranej temperaturze
– w urzędzie
2 wzorce + woda, w wybranej temperaturze
Gęstościomierze oscylacyjne
– poza urzędem
za każdy następny wzorzec w wybranej temperaturze
adiustacja
16.02 współczynnik załamania światła
W zakresie akredytacji
3 punkty pomiarowe (skala BRIX lub RI)
– w urzędzie
Refraktometry
3 punkty pomiarowe (skala RI)
– poza urzędem
za każdy następny punkt pomiarowy
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Ilość

Opłata
netto

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

160,00
100,00
220,00
160,00

1 szt.
1 szt.
1 szt.

300,00
100,00
200,00

1 szt.
1 szt.

100,00
40,00

1 szt.

200,00

1 szt.
1 szt.

100,00
50,00

1 szt.

600,00

1 szt.

700,00

1 szt.
1 szt.

150,00
100,00

1 szt.
1 szt.
1 szt.

300,00
500,00
100,00
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16.03 gęstość optyczna widmowego współczynnika przepuszczania
16.04 widmowy współczynnik przepuszczania
W zakresie akredytacji
sprawdzenie wskazań przyrządu lub skali długości fali
(1 punkt pomiarowy) – w urzędzie
Spektrofotometry
sprawdzenie wskazań przyrządu lub skali długości fali
(1 punkt pomiarowy) – poza urzędem
za każdy następny punkt pomiarowy
W zakresie akredytacji
Filtry spektrofotometryczne
oraz
filtry długości fali

sprawdzenie filtra – 1 punkt pomiarowy
(1 filtr przy jednej długości fali)

1 szt.

100,00

1 szt.

250,00

1 szt.

50,00

1 szt.

45,00

16.06 natężenie oświetlenia
W zakresie akredytacji
1 szt. 400,00
6 zakresów pomiarowych (18 punktów)
5 zakresów pomiarowych (15 punktów)
1 szt. 350,00
4 zakresy pomiarowe (12 punktów)
1 szt. 300,00
3 zakresy pomiarowe (9 punktów)
1 szt. 250,00
Luksomierze
2 lub 1 zakres pomiarowy (6 punktów)
1 szt. 200,00
wzorcowanie w dodatkowym przedziale (0,5 ÷ 5) lx
1 szt. 100,00
(3 punkty pomiarowe)
1 szt.
50,00
każdy dodatkowy punkt pomiarowy
1 szt.
adiustacja
50,00
W zakresie akredytacji
1 szt. 200,00
Kalibratory fotometryczne
wzorcowanie
1 szt.
adiustacja
50,00
16.07 kąt skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła
W zakresie akredytacji
1 szt. 300,00
Polarymetry
wzorcowanie w urzędzie
1 szt. 500,00
wzorcowanie poza urzędem
Wystawienie duplikatu świadectwa lub innego dokumentu
1 szt.
55,00
Wzorcowanie na zgodność z wymaganiami
1 szt. 100,00
W przypadku wzorcowania poza siedzibą urzędu koszty delegacji i koszty przejazdu pokrywa
zgłaszający.
Koszt przejazdu w przypadku samochodu służbowego wynosi 0,81 zł netto za 1 km
W przypadku dostarczenia większej liczby przyrządów pomiarowych tego samego typu - istnieje
możliwość negocjacji cen.
Określenie zakresu możliwości negocjacji cen za wzorcowanie przyrządów pomiarowych:
1. Przy jednorazowym zgłoszeniu do wzorcowania co najmniej 5 sztuk tego samego typu opłata ulega
zmniejszeniu o 10%.
2. Przy jednorazowym zgłoszeniu do wzorcowania przez producentów, importerów (dystrybutorów)
nowych przyrządów pomiarowych opłata ulega zmniejszeniu zgodnie z poniższą tabelą:
Sztuki
5 do 9
10 do 14
15 do 19
20 i więcej

Rabat
10%
15%
20%
25%
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