
  
  
  
  
  

Cennik netto(1,2) na usługi dozymetryczne ważny  
od 1.01.2023 do 31.12.2023 

  
 

Liczba osób lub punktów pomiarowych  
 

1 ÷ 30 31 lub więcej 
Cena(3,4) za jeden pomiar indywidualnego równoważnika 
dawki Hp(10) od promieniowania γ lub rtg na całe ciało 
dawkomierzem TLD typu DI-02 

  
50 zł 

  
negocjowana indywidualnie(5) 

Cena(3,4) za jeden pomiar indywidualnego równoważnika 
dawki Hp(0,07) na dłonie dawkomierzem pierścionkowym 
TLD typu PI-01 

  
34 zł 

  
negocjowana indywidualnie(5) 

Cena(3,4) za jeden pomiar dawki w środowisku pracy 
(kerma w powietrzu Ka lub przestrzenny równoważnik 
dawki H*(10)) dawkomierzem DS-04 

  
80 zł 

  
negocjowana indywidualnie(5) 

Cena(3,4) za jeden pomiar indywidualnego równoważnika 
dawki Hp(3) na soczewki oczu dawkomierzem ocznym TLD 
typu OD-12 

 
50 zł 

 
negocjowana indywidualnie(5) 

Cena(4) za jeden pomiar indywidualnego równoważnika 
dawki Hp(10) od neutronów dawkomierzem ALBEDO 

  
   40 zł 

  
Cena(7)  zakupu kompletu DI-02 lub DS-04   120 zł 
Cena(7)  zakupu kompletu PI-01     20 zł 
Cena(7)  zakupu kompletu ALBEDO   800 zł 
Cena(7)  zakupu kompletu OD-12     30 zł 
Cena(4,6) za jeden pomiar dawki w trybie pilnym     100 zł 
Opłata (8)  za  duplikat dokumentu archiwalnego          
(skan, kopia)            30 zł/szt. 
Opłata (9) z tyt. zagubienia lub zniszczenia dzierżawionego 
dawkomierza DI-02 lub DS-04                   151 zł (brutto) 
Opłata (9) z tyt. zagubienia lub zniszczenia dzierżawionego 
dawkomierza PI-01                    20 zł (brutto) 
Opłata (9) z tyt. zagubienia lub zniszczenia dzierżawionego 
dawkomierza OD-12                   80 zł (brutto) 
Opłata (9) z tyt. zagubienia lub zniszczenia dzierżawionego 
dawkomierza typu ALBEDO                 400 zł (brutto) 
  

UWAGI: 
Okres pomiarowy od 1 do 3 miesięcy – wybór należy do użytkownika. Okres pomiarowy dawkomierzem ALBEDO 
wynosi 1 miesiąc lub kwartał. 
Dawkomierze DI-02  i ALBEDO są opisywane numerem, kodem instytucji oraz nazwiskiem i imieniem osoby użytkującej 
wedle wyboru. 
Dawkomierze PI-01, OD-12 i DS-04 są opisywane numerem. 
Zlecenie kontroli dawek indywidualnych i w środowisku pracy w IFJ PAN, wymaga jednorazowego zakupu kompletu 
dawkomierzy. 
  

  

  
(1) Cennik dotyczy Klientów, którzy podpiszą lub przedłużą istniejącą umowę lub zlecenie w okresie od 01.01.2023 do  

31.12.2023, na minimum 4 okresy pomiarowe.  
(2) Zastrzegamy sobie prawo prowadzenia akcji promocyjnych w ramach dostępnych zestawów dawkomierzy.  

Ceny w ofertach promocyjnych są wyłączone z ww. cennika. 
(3) Dla dawkomierzy indywidualnych i środowiskowych liczbę osób lub punktów pomiarowych można sumować. 

Wyłączone z sumowania są pomiary dawek od neutronów z użyciem dawkomierzy ALBEDO. 
(4) Cena netto obejmuje koszty przygotowania „Świadectwa przydatności dawkomierzy”, wysyłki do zleceniodawcy, 

odczytu, opracowania wyników, wydania „Sprawozdania z badań” i przekazania do użytkownika. 
(5) Cena dla Klientów, którzy zamówią 31 lub więcej pomiarów kwartalnie. Cena jest negocjowana, zależna od ilości 

dawkomierzy, okresów pomiarowych, łączenia dozymetrii indywidualnej, środowiskowej i pierścionkowej 
w kompleksową kontrolę dawek.  

(6) Odczyt dawkomierzy do 24 godzin po ich otrzymaniu, raport do 48 godzin przesłany drogą elektroniczną. 
(7) Zlecenie kontroli dawek indywidualnych lub w środowisku pracy zobowiązuje Klientów do jednorazowego zakupu 

kompletu dawkomierzy (2 szt.). 
                  (8)  Cena netto obejmuje wygenerowanie duplikatu oraz przesłanie pocztą lub  elektronicznie. 
                  (9)  Opłata brutto obejmuje zwrot kosztów zakupu 1 szt. dawkomierza, detektorów oraz nie wykonanego odczytu.   
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