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JN 1448 Okręgowy Urząd Miar w Warszawie,   ul. Elektoralna 4/6,   NIP: 525-10-48-372 

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZLECENIA – wypełnia JN 1448 

Data rejestracji zlecenia: ………………………………….. Numer zlecenia:   ___.___WE.20___* 

Potwierdzam przyjęcie zlecenia do realizacji. Termin realizacji: do 30 dni roboczych od daty rejestracji zlecenia. 

ZLECENIODAWCA**  

 
………………………………. 
Kierownik Techniczny JN1448 lub osoba upo-

ważniona (pieczęć i podpis) 

         producent 

         upoważniony przedstawiciel producenta (upoważnienie w załączeniu) 

........................................................................................................................................................................................................................................ 
(nazwa firmy) 

........................................................................................................................................................................................................................................ 
(adres firmy) 

NIP: .................................................., REGON: ………….........................................,  

tel.: ...................................................., fax: …………......................................., e-mail: …………................................................ 

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie:…………………………………………………………………………………………. 

tel.: ……………………….……………., kom.: ……………..…………………….., e-mail: ….…………………………..…………… 

Miejsce wykonania oceny zgodności (dokładny adres): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Niniejszym zlecam przeprowadzenie oceny zgodności przyrządów pomiarowych wymienionych w zleceniu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 815). 
Zobowiązuje się do: dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów, właściwego przygotowania kompletnych przyrządów pomiarowych zgodnie  
z dostarczoną dokumentacją, zapewnienia innych niezbędnych przyrządów pomiarowych /wzorców i innych materiałów na własny koszt i ryzyko (jeżeli 
dotyczy), udzielenia wszelkiej niezbędnej pomocy podczas realizacji zlecenia, a także współpracy z Jednostką Notyfikowaną Nr 1448 w zakresie przewi-
dzianym realizowaną procedurą oceny zgodności. 
Oświadczam, że:  
1. zgłoszone do oceny zgodności przyrządy pomiarowe posiadają: tabliczkę znamionową ze wszystkimi wymaganymi danymi, naniesione oznakowanie CE 

i dodatkowe oznakowanie metrologiczne w postaci dużej litery „M” i dwóch ostatnich cyfr roku, otoczonych prostokątem o wysokości równej wysokości 
oznakowania CE. 

2. żaden wniosek dotyczący oceny zgodności zgłoszonych przyrządów pomiarowych nie został złożony w innej Jednostce Notyfikowanej. 

Upoważniam Jednostkę Notyfikowaną Nr 1448 – Okręgowy Urząd Miar w Warszawie, do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej 
otrzymania. Zobowiązuję się uiścić opłatę za czynności związane z oceną zgodności zgłoszonych przyrządów – ustaloną zgodnie z aktualnym „Cennikiem 
opłat za obowiązkową ocenę zgodności przyrządów pomiarowych”, opublikowanym na stronie internetowej OUM Warszawa w zakładce JN 1448, 
https://warszawa.gum.gov.pl/, gotówką w kasie Urzędu albo przelewem na konto Okręgowego Urzędu Miar Warszawa, ul. Elektoralna 4/6, 00-139 Warsza-
wa, Nr 69101010100026712231000000 w NBP O/Okr. Warszawa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT. 

Ogólne Warunki Usługi 
1. Jednostka Notyfikowana Nr 1448 Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie przyjmuje od Zleceniodawców zamówienia na wykonanie usługi wg obowiązu-

jących w tym zakresie przepisów oraz w terminach uwidocznionych w tekście niniejszego Zlecenia. 
2. Przedstawione do oceny zgodności przyrządy pomiarowe zwane dalej przedmiotem usługi nie mogą być uszkodzone, niekompletne lub nieodpowiednio 

przygotowane, gdyż uniemożliwi to wykonanie usługi i spowoduje odesłanie przyrządu do Zleceniodawcy na jego koszt i ryzyko. 
3. W przypadku, gdy dostarczone lub udostępnione przez Zleceniodawcę przyrządy pomiarowe są nienależycie przygotowane, niekompletne lub z wadą, 

termin wykonania umowy ulega przesunięciu o ilość dni, w których nie można było przeprowadzić czynności. 
4. W przypadku gdy przyrząd pomiarowy spełnia wymagania po uiszczeniu należności za usługę wydawany jest certyfikat zgodności.  

Wszystkie koszty za wykonaną usługę bez względu na jej wynik powinny być opłacone zgodnie z wystawioną przez Urząd Miar fakturą VAT nie później 
niż w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.  
Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie. W przypadku nieterminowej wpła-
ty Zleceniobiorca nalicza odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 118 z późn. zm.) oraz rekompensatę za koszty od-
zyskiwania należności w wysokości równowartości kwoty euro, o której mowa w art. 10 ust.1 w/w ustawy, przeliczonej na złote według średnie-
go kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pienięż-
ne stało się wymagalne. 

5. Opłaty od Zleceniodawców zalegających z wcześniejszymi opłatami mogą być pobierane z góry przez Okręgowy Urząd Miar w Warszawie w formie 
przedpłaty lub zaliczki. 

6. Z chwilą wydania przedmiotu usługi Zleceniodawcy lub wskazanemu przez niego przewoźnikowi, ryzyko jego utraty, uszkodzenia i tym podobnych 
zdarzeń przechodzi na Zleceniodawcę. 

7. W przypadku stwierdzenia podczas oględzin zewnętrznych przedmiotu usługi, że niemożliwe jest pełne wykonanie usługi, a Zleceniodawca nie usunął 
przyczyny uniemożliwiającej wykonanie usługi, pobiera się od niego opłatę w wysokości 20% umówionego wynagrodzenia. 

8. Zleceniodawca może złożyć skargę na wykonaną usługę do Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie. 
9. Skargi rozpatrywane są zgodnie z procedurą ogólną P-05/OUM1-JN „Skargi i odwołania” – udostępniana na życzenie Zleceniodawcy w siedzibie Urzę-

du. 
10. W sprawach nieuregulowanych w Zleceniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1145 z późn. zm.). 
11. Wszelkie spory mogące wynikać na tle postanowień Zlecenia przeprowadzenia oceny zgodności, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszech-

nego właściwego ze względu na miejsce siedziby Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie.  

OŚWIADCZENIE 

Zleceniodawca oświadcza, że posiada**/ nie posiada ** status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 maca 2013 r. 
o przeciwdziałaniu nadmiernym obciążeniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 118 z późn. zm.). 

 

 …………………..        ……………………………… 
       Miejscowość, data              Podpis osoby upoważnionej i pieczęć firmowa 
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Wykaz przyrządów pomiarowych zgłoszonych do oceny zgodności 

Przyrząd pomiarowy/Nazwa: 
(stosować nazwy zgodne z rozporządzeniem) 
Znak fabryczny: 

……………………………………….……... 

Numer certyfikatu badania typu: 

……………………………………...…………………… 

Klasa dokładności:  

Producent:  

……………………………………………………………………………………………………..……… 

Rok produkcji:  

…………………………....……… 

Inne wymagane dane metrologiczne:  

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

Numer (numery) fabryczne:  

…………………………………………………………………………………………………..………… 

Ilość sztuk:  

…………………………….……… 

Przyrząd pomiarowy/Nazwa: 
(stosować nazwy zgodne z rozporządzeniem) 
Znak fabryczny: 

…………………………………………...… 

Numer certyfikatu badania typu: 

……………………………………...…………………… 

Klasa dokładności:  

Producent:  

……………………………………………………………………………………………………..……… 

Rok produkcji:  

…………………………....……… 

Inne wymagane dane metrologiczne:  

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

Numer (numery) fabryczne:  

……………………………………………………………………………………………………..……… 

Ilość sztuk:  

…………………………….……… 

Przyrząd pomiarowy/Nazwa: 
(stosować nazwy zgodne z rozporządzeniem) 
Znak fabryczny: 

…………………………………………...… 

Numer certyfikatu badania typu: 

…………………………………...……………………… 

Klasa dokładności:  

Producent:  

……………………………………………………………………………………………………..……… 

Rok produkcji:  

…………………………....……… 

Inne wymagane dane metrologiczne:  

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

Numer (numery) fabryczne:  

……………………………………………………………………………………………………..……… 

Ilość sztuk:  

…………………………….……… 

Przyrząd pomiarowy/Nazwa: 
(stosować nazwy zgodne z rozporządzeniem) 
Znak fabryczny: 

…………………………………………...… 

Numer certyfikatu badania typu: 

………………………………………….……………… 

Klasa dokładności:  

Producent:  

……………………………………………………………………………………………………………… 

Rok produkcji:  

……………………………....…… 

Inne wymagane dane metrologiczne:  

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

Numer (numery) fabryczne:  

……………………………………………………………………………………………………..……… 

Ilość sztuk:  

……………………………….…… 

Wykaz załączników: *** 
1. Certyfikat badania typu wraz z tłumaczeniem na język polski 
2. Upoważnienie producenta do występowania w jego imieniu (gdy dotyczy) 
3. Formularze kompatybilności modułów (według wzoru z WELMEC 2) (gdy 
dotyczy) 
4. Wzór lub zdjęcie tabliczki znamionowej 
5. Certyfikaty zgodności/testów zastosowanych przetworników tensometrycz-
nych (gdy dotyczy) 
6. Rysunki zawierające miejsca nałożenia cech zabezpieczających i oznaczeń 
(jeżeli brak w certyfikacie) 
7. Deklaracja zgodności 
8. Inne: ………………………………………………………………………………… 

Uwagi: 

...…….……………………………………………….

…………………………………………………………

………………..………………………………………

………………….….………………...………………

…………………………….…………………………

…………………………………..………..…………

……………………………………………..…………

…..…………………………………………………… 

                 
 
                                                                                        ……………………………… 
                                    Podpis osoby upoważnionej  


