Szanowni Państwo!

W roku 2011 Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii wprowadza zasadę odpłatności
za przesyłkę materiałów wydawniczych w ofercie naszej instytucji. Prosimy o uważne zapoznanie się
z działaniami jakie należy podjąć, aby przesyłka mogła dotrzeć do Państwa Instytucji:
• Krok 1
Określić zapotrzebowanie instytucji na materiały w ramach bieżącej działalności w sztukach.
• Krok 2
Oszacować planowaną wagę przesyłki na podstawie załącznika na stronie „Zasady dystrybucji
wydawnictw” pod nazwą „Waga wydawnictw w ofercie KBPN” * (format xls) w celu oszacowania kosztów
przesyłki po stronie Zamawiającego na podstawie tabeli kosztów (Opłaty za dostawę materiałów
wydawniczych – poniżej).
• Krok 3
Należy oszacować górną granicę deklarowanych kosztów przesyłki wg zapotrzebowania i wpisać
deklarację pokrycia kosztów przez odbiorcę do pisma Zamówienia. Należy także wpisać adres e-mail
oraz telefon osoby upoważnionej do odbioru ww. przesyłki. Deklaracja w piśmie jest obowiązkowa
i stanowi dla Krajowego Biura podstawę do dokonania wysyłki na koszt odbiorcy zamówionych
wydawnictw.
• Krok 4
Wraz z wymaganiami opisanymi na stronie „Zasady dystrybucji wydawnictw” przesłać pismo drogą
pocztową na adres Krajowego Biura lub faxem pod nr (22) 641 15 65.

Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji na temat zasad dystrybucji wydawnictw:
Dane kontaktowe:
Pani Anna Szczepańska
e-mail: Anna.Szczepanska@kbpn.gov.pl
Tel: (+48) (22) 641 15 01
(+48) (22) 855 54 58
(+48) (22) 855 54 69
Wew. 100
lub Sekretariat KBPN wew. 100
*

Załącznik „waga wydawnictw w ofercie kbpn” (format xls) – stanowi podstawę do oszacowania kosztów przesyłki po stronie odbiorcy i
odzwierciedla aktualnie szeroko dystrybuowane materiały wchodzące z zakres oferty KBPN.

Zamówienia należy składać na:
fax: (22) 641-15-65
(z dopiskiem: Dział Edukacji Publicznej)
lub
drogą pocztwą na adres:
Dział Edukacji Publicznej
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
ul. Dereniowa 52/54
02-776 Warszawa

Opłaty za dostawę materiałów wydawniczych – tabela DHL dla KBPN
Ilość paczek w przesyłce

Waga
paczek

1

2-5

6-10

5 kg

26,40

18,48
(cena za 1 paczkę)

15,83
(cena za 1 paczkę)

10 kg

29,47

20,63
(cena za 1 paczkę)

17,68
(cena za 1 paczkę)

Krajowe Biuro zastrzega sobie prawo do korekty liczby oraz rodzajów przekazywanych
materiałów w zależności od posiadanych nakładów publikacji i priorytetów dystrybucji
w zakresie deklarowanej przez Zamawiającego kwoty odpłatności za przesyłkę (tzw. przesyłka na
koszt odbiorcy).
Wysyłkę dla KBPN obsługuje firma DHL POLSKA.
Powyższe

zasady

odpłatności

nie

dotyczą

odbioru

osobistego

materiałów.

W celu odbioru osobistego prosimy o kontakt z osobami odpowiedzialnymi (patrz: dane
kontaktowe).

