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Oferta 
 

 

Badanie parametrów 
energetycznych pelletu 

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII  
W OBSZARZE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 

NA 
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Etap 
(1) 

Pozycja 
kosztorysowa (2) 

Norma dla metody 
badawczej (2) 

Opłata za jedną próbkę (3) 

Cena netto 

/PLN/ 
(4) 

Cena netto - 
opłata 

ryczałtowa dla 
członków 

Klastra 
korzystających  
z pomocy de 

minimis [PLN] 
(5) 

Pomoc de 
minimis [PLN] 

(6) 

Badania podstawowe 

1 
Przygotowanie 
próbki analitycznej  

PN-G-04502:2014-11 

PN-EN-15443:2011 

PN-EN 14780:2011 

75,00  45,00  30,00  

2 
Oznaczenie ciepła 
spalania  

PN-ISO-1928:2002 

PN-EN-15400:2011 

PN-EN-14918:2010 

210,00  105,00  105,00  

3 

Analiza CHS 
(wyznaczenie 
zawartości wodoru, 
siarki i węgla) 

PN-G-04584:2001 

PN-EN-15408:2011 

PN-EN-ISO-16994:2015-06 

270,00 135,00 135,00 

4 
Oznaczenie 
wilgotności  

PN-EN ISO 18134-1:2015-11 

PN-EN ISO 18134-2:2015-11 

PN-EN ISO 18134-3:2015-11 

PN-EN 15414-3:2011 

105,00 60,00 45,00 

5 

Wyznaczenie 
wartości opałowej – 
suma wymaganych 
et.1,2,3,4 

 660,00 345,00 315,00 

Badania dodatkowe 

6 
Analiza TGA 
(oznaczenie 
zawartości popiołu) 

PN-ISO-1171:2002 

PN-EN-15403:2011 

PN-EN ISO-18122:2016-01 

105,00 60,00 45,00 

7 

Analiza TGA 
(oznaczenie 
zawartości części 
lotnych) 

PN-G-04516:1998 

PN-EN-15402:2011 

PN-EN ISO 18123:2016-01 

105,00 60,00 45,00 

 
 

1. Warunki finansowe 
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Informacje dodatkowe: 
- do ceny netto należy doliczyć 23% VAT 
- wg standardów Laboratorium Biomasowego, każdy pomiar wykonujemy w trzech powtórzeniach, dlatego cena 
końcowa każdego pomiaru jest pomnożona przez 3 
- przy zleceniu powyżej 20 próbek w miesiącu - rabat 10%. 
 
Termin realizacji 
14 dni od dnia dostarczenia próbek do CTT OZE 
 
Warunki rozpoczęcia prac 
Wystawienie zlecenia badania 
 
Warunki zakończenia badania 
Przekazanie Raportu z badania  
Podpisanie protokołu odbioru badania 
 
Termin płatności 
14 dni od daty wystawienia faktury 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Przeprowadzenie badania ma na celu dostarczenie Zleceniodawcy wielu korzyści, takich jak: 
 

 diagnoza parametrów energetycznych produkowanego pelletu: ciepła spalania, wartości opałowej, 
zawartości elementarnej pierwiastków wodoru, węgla i siarki, oznaczenia zawartości popiołów oraz  
części lotnych 

 
 baza i punkt wyjścia do dalszych analiz, w tym analiz porównawczych, związanych z poszukiwaniem 

najbardziej efektywnych energetycznie,  finansowo i ekonomicznie technologii produkowania pelletu 
 

 raport z przeprowadzonych badań i pomiarów, certyfikat na próbkę 

 
 rzetelne naukowe podstawy dla podejmowania decyzji gospodarczych, w tym planowania 

potencjalnych inwestycji 
 
 dokument wymagany w procesie ubiegania się o dotacje 

 

 możliwość zaliczania kosztów badania do kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych 
(art. 18d ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz. U. 
z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.) – „nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych 
na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) na potrzeby 
prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej” 
 

 

2. Korzyści dla Zleceniodawcy 


