Cennik MIK/ laboratorium pogotowia
konserwatorskiego
Nazwa
badania/urządzenia
Analizy instrumentalne:
Spektroskopia w
podczerwieni FT-IR – ATR
(analiza związków
organicznych m.in. spoiw,
werniksów)
FT-IR przenośny
SEM-EDS

Kwota
brutto
( w tym 23%
VAT)
240 – 300 zł

240 – 300 zł
200 zł/h lub
60 zł/punkt
pomiarowy*

MA XRF

80 zł/punkt
pomiarowy

XRF przenośny (analiza
składu pierwiastkowego –
punktowa)
Dyfrakcja rentgenowska XRD
Mikroskop optyczny 3D
HIROX

100 zł/ punkt
pomiarowy

Pomiar pH

Uwagi dodatkowe

* Przy ilości
minimum 3 punktów
pomiarowych

240 zł
*20 zł zdjęcia
*40zł zdjęcie
3D
*pomiary na
próbce 30 zł z
głowicy
obrotowej 100
zł
40 zł/ punkt
(dla 1-5
pomiarów)
20 zł /punkt
(powyżej 5
pomiarów)
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Mikrofedometr

60 zł/ punkt
(dla 1-5
pomiarów)
40 zł /punkt
(powyżej 5
pomiarów)

Analizy mikroskopowe:
Identyfikacja rodzaju drewna
Badania składu włóknistego
papieru
Oznaczanie rodzaju włókien
nici
Szlif petrograficzny + opis
Szlif stratygraficzny (w tym
opis warstw, zdjęcia
mikroskopowe VIS i
ewentualnie UV)
Mikrochemiczna
identyfikacja spoiw
organicznych
Mikrochemiczna
identyfikacja tynków, skał
Mikrochemiczna
identyfikacja pigmentów
Fotografie mikroskopowe
VIS
Fotografie mikroskopowe UV

140-200 zł
160 zł
140 -200 zł
320 zł
200 zł

120 zł
160-200 zł
200-300 zł
20 zł
40 zł

Skaner 3D
Rentgen
Kamera hiper
spektralna

Wg umowy
200 zł
400 zł

Opracowanie
wniosków
pobadawczych
(raport)
Rejestracja w
Termowizji
Fotografie w
podczerwieni IR

500-1000 zł

Analiza / raport

20 zł(jedno
ujęcie)
80 zł szt

Przy ilości do 20 szt

10-80 zł szt
80 zł szt

Przy ilości powyżej 5 szt
Obiekty płaskie do 5

Fotografie VIS

30x40 cm obiekty płaskie
Format 40x60 rejestracja w
laboratorium MIK

Przy ilości do 5 szt
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fotografii
80 zł szt
Rejestracja w UV

80 zł szt
80 zł szt

Opracowanie
wniosków
pobadawczych
(Raport)

500-1000 zł

Obiekty przestrzenne do 10
fotografii
Obiekty płaskie do 5
fotografii
Obiekty przestrzenne do 10
fotografii
Zakres –
VIS,IR,UV,RTG,HYPSPECTRAL,

Badania terenowe
Skaner 3D
Dokumentacja z
użyciem drona
Rentgen

Wg umowy
Wg umowy

Kamera hiper
spektralna

400 zł szt

Rejestracja w
Termowizji
Fotografie w
podczerwieni IR

40 zł szt

Przy ilości minimum 20 szt

160 zł szt

Obiekty płaskie przy ilości do
5 szt

Fotografie VIS

500 zł szt

160 zł szt
160 zł szt
160 zł szt

Rejestracja w UV

160 zł szt
160 zł szt

Opracowanie
wniosków
pobadawczych
(Raport)
XRF przenośny

30x40 cm obiekty płaskie i
przestrzenne ,minimum 10
rejestracji
Format 40x60 minimum 10
rejestracji

Obiekty przestrzenne przy
ilości do 5 szt
Obiekty płaskie do 5
fotografii
Obiekty przestrzenne do 10
fotografii
Obiekty płaskie do 5
fotografii

500-1000 zł

Obiekty przestrzenne do 10
fotografii
Zakres –
VIS,IR,UV,RTG,HYPSPECTRAL,
Termowizja

200 zł/punkt
pomiarowy

Przy ilości minimum 5
punktów pomiarowych
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FT-IR przenośny
Mikroskop
optyczny mobilny
HIROX

480 zł/punkt
pomiarowy
20 zł zdjęcia

Przy ilości minimum 5
punktów pomiarowych

pomiary na
próbce 30 zł

Spektrometr –
kolorymetr

40 zł szt
20 zł szt.

Konsultacje przy
obiekcie

Wg umowy

Przy ilości do 10 pomiarów
Przy ilości powyżej 10
pomiarów

Wycena nie obejmuje ubezpieczenia wymaganego przez zleceniodawcę.
Wycena nie obejmuje kosztów dojazdu poza teren Warszawy.

Koszty pośrednie:
1. Transport – 2 zł za km
2. Noclegi – do 200 zł os/doba
3. Diety – 38 zł/doba
4. Pomoc techniczna – 150 zł/dzień
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