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Warszawa, 02.09.20222 

 

OFERTA NA BADANIA 

Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego 
 

Zakład Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych 

Lp. Przedmiot badań Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia DL* 
Cena netto 

(zł) 

1 2 3 4  5 

1  

Produkty owocowe 

i warzywne 

 

 

Zawartość azotu  

metodą miareczkową (Kjeldahla) i 

przeliczenie na białko 

PN-A-04018:1975  NA 125 

2  

Węglowodany obliczeniowo na podstawie 

zawartości: suchej masy, popiołu, białka, 

tłuszczu  

i błonnika 

 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE)  

nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011 

NA gratis1) 

3  Zawartość cukrów ogółem PN-A-75101/07:1990 NA 130-150 

4  Glukoza, fruktoza, sacharoza 
PN-EN 2146:2001 

PN-EN 1140:1999 
A 280-320 

5  Zawartość popiołu PN-90/A-75101/08 NA 130-150 

6  

Sucha masa  

Metoda wagowa 

(suszenie 105-107°C/180 min.) 

Procedura własna NN 40-50 

7  Wartość energetyczna (obliczeniowo) 

Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE)  

nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011 

NA gratis1) 

8  

Błonnik  
Metoda wagowa  

(po hydrolizie enzymatycznej)   

991.43 AOAC, 32-07 AACC NA 350 

9  

Sód 

Metoda płomieniowej emisyjnej 

spektrometrii atomowej (FAES) 

PB-ZA 01 wyd.5 z 15.03.2016 A 150 

10   Zawartość soli (Na*2,5) 

PB-ZA 01 wyd.5 z 15.03.2016 

Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE)  

nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011 

NA gratis1) 

*gdzie: 

o A – działalność laboratoryjna (DL) objęta zakresem akredytacji np. Nr AB 452 

o NA – DL, która nie jest objęta zakresem akredytacji  Nr AB 452, ale spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 

Uwaga: Jeśli cała DL spoza zakresu akredytacji  Nr AB 452 spełnia wymagania ww. normy można pominąć jej identyfikację poprzez znakowanie 

symbolem „NA”. 

o  NN – DL nie objęta zakresem akredytacji np. Nr AB 452 i nie spełnia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 

 

Informacje dodatkowe:  

* - procedura badawcza/norma objęta zakresem akredytacji Nr AB 452,  wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.  
1)        gratis wykonujemy obliczenie; należy uwzględnić koszt niezbędnych do wykonania badań, których wyniki  

       potrzebne  są do obliczeń  

- czas realizacji: do 10 dni roboczych 
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- ceny niższe w ofercie dotyczą jednorazowego zlecenia badania co najmniej pięciu próbek,  

- przy jednorazowym zleceniu na kwotę co najmniej 3 000 PLN udzielamy 10% rabatu  

- koszt analizy może być powiększony o koszt oznaczenie innych parametrów koniecznych do jej wykonania (np. oznaczenie 

ekstraktu w analizie soku zagęszczonego) 

- każde dodatkowe sprawozdanie do zlecenia  płatne dodatkowo 20 PLN 

- sprawozdanie w wersji angielskiej płatne dodatkowo 50 PLN 

- Rabaty nie sumują się. 

 
Osoby do kontaktu:  mgr inż. Dorota Michałowska, tel. 22 606 36 23; dorota.michalowska@ibprs.pl 

   dr inż. Sylwia Skąpska, tel. 22 606 36 30; sylwia.skapska@ibprs.pl 

 
 

 

 

 

 
            ………………………….. 
                      data, podpis kierownika 

            jednostki organizacyjnej 
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