
 

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY       Olsztyn, 05.05.2020 r. 

przy Browarze Kormoran sp. z o.o.  

 

 

LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNE  

BADANIE CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ POWIETRZA METODĄ ZDERZENIOWĄ 

 

Lp. Parametr Cena netto* / 1 próbkę 

1 Liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych 15 PLN 

2 Liczba pleśni i drożdży 15 PLN 

 

Lp. Parametr 
Cena netto*/  

do 3 wskazanych miejsc** 

1 Pobieranie powietrza metodą zderzeniową 190 PLN 

* do ceny netto należy doliczyć 23% VAT 

** w przypadku badania do 3 miejsc wskazanych w zakładzie koszt pobierania powietrza metodą    

zderzeniową w kwocie 190 zł netto naliczany jest jednorazowo.  

  

OPIS BADANIA 

Badanie zewnętrzne - pomiar wykonuje się w miejscu zleconym przez Klienta (np. w dowolnym 

obszarze produkcyjnym firmy) przy użyciu próbnika powietrza, który zasysa zadaną objętość powietrza 

bezpośrednio na płytkę z odpowiednim podłożem (w zależności jaką grupę drobnoustrojów chcemy 

oznaczyć).  

INFORMACJE: 

1. Laboratorium Mikrobiologiczne pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00.  

2. Laboratorium oferuje usługę poboru próbek na terenie zakładu produkcyjnego. Do ceny oznaczenia 

doliczany jest koszt dojazdu. 

3. Laboratorium wykonuje badania nieakredytowane.  

4. Sprawozdania wydawane są w cenie wykonanych usług. Oryginał raportu z badań przesyłamy pocztą, kopię 

na życzenie drogą elektroniczną.   

5. Wszelkie pytania, zapytania ofertowe, kwestie organizacyjne prosimy kierować na adres:   

 

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY przy Browarze Kormoran sp. z o.o. 

Laboratorium Mikrobiologiczne, ul. Sikorskiego 2, 10-527 Olsztyn 

Osoba do kontaktu:  

Dagmara Gliniewicz  

d.gliniewicz@browarkormoran.pl 

tel. +48 600 305 614  

 

mailto:d.gliniewicz@browarkormoran.pl


OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY       Olsztyn, 05.05.2020 r. 

przy Browarze Kormoran sp. z o.o.  

 

 

LABORATORIUM FIZYKOCHEMICZNE 

ANALIZA FIZYKOCHEMICZNA PIWA 

 
 

Lp. Parametr Cena netto*/ 1 próbkę 

1 Oznaczanie zawartości alkoholu 35 PLN 

Przy 2 parametrach 
jednocześnie – 50 PLN 

 
Przy 4 parametrach 

jednocześnie - 100 PLN 

2 
Oznaczanie zawartości ekstraktu pozornego, rzeczywistego 
i ekstraktu brzeczki podstawowej (od 0 do 30 °BLG) 
metodą densymetryczną 

35 PLN 

3 Oznaczanie gęstości  35 PLN 

4 Oznaczanie kaloryczności 35 PLN 

5 
Oznaczanie wartości goryczki metodą 
spektrofotometryczną 

45 PLN 
Każda kolejna próbka 

38 PLN 

6 
Oznaczanie wartości pH oraz kwasowości ogólnej metodą 
potencjometryczną 

12 PLN  

7 Oznaczanie barwy metodą spektrofotometryczną 5 PLN  

* do ceny netto należy doliczyć 23% VAT 

 

 

INFORMACJE: 

1. Laboratorium fizykochemiczne pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00.  

2. Minimalna ilość próbki do badań to 300 ml. 

3. Laboratorium wykonuje badania nieakredytowane.  

4. Sprawozdania wydawane są w cenie wykonanych usług. Oryginał raportu z badań przesyłamy pocztą, kopię 

na życzenie drogą elektroniczną.   

5. Wszelkie pytania, zapytania ofertowe, kwestie organizacyjne prosimy kierować na adres:   

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY przy Browarze Kormoran sp. z o.o. 

Laboratorium Fizykochemiczne, ul. Sikorskiego 2, 10-527 Olsztyn 

Osoba do kontaktu:  

Marta Terlikowska 

m.terlikowska@browarkormoran.pl 

tel. +48 882 133 800 

mailto:m.terlikowska@browarkormoran.pl

