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WNIOSEK O PRZEKAZANIE MATERIAŁÓW 
PROMOCYJNO-EDUKACYJNYCH WYDANYCH 

PRZEZ KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS 

W celu otrzymania bezpłatnych materiałów promocyjno-edukacyjnych wydanych 
przez Krajowe Centrum ds. AIDS prosimy przesłać poniższy wniosek pocztą,  
faxem: 22 331 77 76 lub na adres mailowy: aids@aids.gov.pl 

*Imię i nazwisko  
 

*Nazwa i adres instytucji  
 

*Adres miejsca wysyłki  
 

*Telefon komórkowy 
osoby odbierającej 
przesyłkę 

 
 

*Adres mailowy  
 

 
 
Lp. Rodzaj materiału Ile sztuk 
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*Krótki opis w jakim celu i w jaki sposób zostaną wykorzystane materiały  
promocyjno-edukacyjne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wysyłka materiałów realizowana jest na koszt ODBIORCY, przez firmę kurierską 
POCZTEX-Poczta Polska.  

ODBIORCA pokrywa koszty dostawy płacąc gotówką przy odbiorze materiałów. Koszt jednej 
paczki do 30 kg wynosi około 61,20 zł (brutto)-kalkulator cenowy na stronie: 

http://cennik.poczta-polska.pl/usluga,krajowy_pocztex.html 
W celu otrzymania faktury za przesłane materiały należy skontaktować się bezpośrednio 

z firmą POCZTEX-Poczta Polska 
Infolinia 804 104 104 (z telefonów stacjonarnych), +48 438 420 842 (z telefonów GSM 

i z zagranicy) 

ODBIORCA może wyznaczyć inną firmę kurierską lub odebrać materiały osobiście 
z magazynu Krajowego Centrum, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie. 
Nr telefonu: 22-331-77-77 lub 22-331-77-60/61/62. 

*Proszę zaznaczyć formę odbioru materiałów:  

 Przesyłka przez firmę POCZTEX-Poczta Polska – zobowiązuję się do pokrycia 
kosztów przesyłki 

 Inna firma kurierska – ODBIORCA zobowiązuje się do pokrycia kosztów przesyłki. 

 Odbiór osobisty – proponowany termin odbioru: 
 
W przypadku nieodebrania przesyłki, ODBIORCA zostanie obciążony nota księgową za 
wysyłkę materiałów. 

W celu terminowej realizacji zamówienia wniosek należy złożyć co najmniej na 
2 tygodnie przed planowanym przedsięwzięciem. 

 

*Data i podpis …………………………………… 
  czytelny podpis osoby upoważnionej do składania zamówienia 

 
 
 
Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel.:  
223-317-777, 223-317-760/61/62 
 
* Pola oznaczone gwiazdką należy wypełnić obowiązkowo  
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