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FORMULARZ  ZAMÓWIENIA 

 

L.P ULOTKI: 1 Pakiet - 100 
egzemplarzy 

Cena za pakiet 
100  egz. (w 

tym VAT) 

Ogółem liczba pakietów 
ulotek  danego tytułu  

1.  
Nowość  
Dziecko z FASD w szkole i w domu. Lepiej rozumieć, 
żeby lepiej pomagać 

100 szt. 220,00 zł  

2.  Nowość  
Ciąża bez alkoholu- z dzieckiem nie piję 100 szt. 220,00 zł  

3.  

Nowość 
Internet, smartfon i gry online – poznaj zagrożenia i 
reaguj w porę!  

100 szt.  

220,00 zł 

 

4.  

Nowość 
Pijesz alkohol? Poznaj wzory spożywania alkoholu  i 
sprawdź czy Twoje picie nie jest ryzykowne. 

100 szt. 

220,00 zł 

 

5.  
Nowość 
Alkohol- ultra zagrożenie. Jak się chronić? Ściąga 
dla nastolatków - 13 + 

100 szt.  
220,00 zł 

 

6.  

Nowość 
Cyberprzemoc – jak się chronić przed agresja 
elektroniczną. Ściąga dla nastolatków - 12 + 

100 szt. 

220,00 zł 

 

L.P PLAKATY: 1 Pakiet - 20 
egzemplarzy 

Cena za pakiet 
20  egz. (w 
tym VAT) 

Ogółem liczba pakietów 
plakatów danego tytułu  

1.  
Nowość  
Ciąża bez alkoholu- z dzieckiem nie piję 20 szt. 170,00 zł  

2. 
Nowość 
E-uzależnienia. Nie zgub się w sieci! 20 szt. 

170,00 zł 
 



 

 

3.  

Nowość 
Cyberprzemoc – jak się chronić przed agresją 
elektroniczną. Ściąga dla nastolatków - 12 + 

20 szt.  

170,00 zł 

 

4. 

Nowość 
Alkohol – ultra zagrożenie. Jak się chronić? Ściąga 
dla nastolatków – 13 +   

20 szt. 

170,00 zł 

 

 BROSZURY: 1 Pakiet - 50 
egzemplarzy 

Cena za pakiet 
50  egz. (w 
tym VAT) 

Ogółem liczba pakietów 
broszur danego tytułu  

1. Nowość 
Alkohol i kierowca. Informator dla kursantów szkół 
nauki jazdy oraz kierowców 

50 szt. 175,00 zł  

2. Nowość 
Dzieci i nastolatki a alkohol. Poradnik dla rodziców 

50 szt. 175,00 zł   

3. Nowość 
Dorosłe Dzieci Alkoholików. Wczesnodziecięce 
traumy i powrót do zdrowia  

50 szt. 175,00 zł   

4. Nowość 
Alkohol - NIE dla nieletnich. Poradnik dla 
sprzedawców. 

50 szt. 175,00 zł   

5.  Uzależnienia behawioralne - co musisz wiedzieć, 
aby pomóc. Poradnik dla służb i instytucji 
pomocowych  

50 szt. 175,00 zł   

6. Zakupoholizm - sprawdź, czy Twoje kupowanie nie 
stało się problemem. Informator dla osób 
pełnoletnich (18+)  

50 szt. 175,00 zł   

7. Hazard i e – hazard. Sprawdź czy Twoje granie nie 
stało się problemem. Informator dla osób 
pełnoletnich (18+)  

50 szt. 175,00 zł   

8. E-uzależnienia. Nie zgub się w sieci.  Ściąga dla 
nastolatków (12+)  

50 szt. 175,00 zł   

9. Alkohol - ultra zagrożenie. Jak się chronić Ściąga dla 
nastolatków (13+)  

50 szt. 175,00 zł   

10. Internet, smartfon i gry online - poznaj zagrożenia i 
reaguj w porę! Poradnik dla nauczycieli i rodziców  

50 szt. 175,00 zł   

11. Cyberprzemoc - jak uchronić dziecko. Poradnik dla 
nauczycieli i rodziców 

50 szt. 175,00 zł   

12. Cyberprzemoc - jak się chronić przed agresją 
elektroniczną. Ściąga dla nastolatków (12+) 

50 szt. 175,00 zł   

13. Narkotyki i dopalacze - rodzaje, działanie i objawy 
używania. Informator dla nauczycieli i rodziców 

50 szt. 175,00 zł   



 

 

14. Narkotyki i dopalacze - reaguj w porę! Poradnik dla 
nauczycieli i rodziców 

50 szt. 175,00 zł   

15. Alkohol i narkotyki przy tablicy- profilaktyka w 
szkole. Informator dla dyrektorów, pedagogów i 
nauczycieli 

50 szt. 175,00 zł   

16. Wychowanie bez przemocy. 
Jak zbudować pozytywną relację z dzieckiem 

50 szt. 175,00 zł   

17. Ciąża bez alkoholu. Dlaczego warto zachować w 
tym czasie abstynencję 

50 szt. 175,00 zł   

18. Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne. 
Informator dla konsumentów alkoholu 

50 szt. 175,00 zł   

19. Uzależnienie od alkoholu. 
Przyczyny, objawy i powrót do zdrowia 

50 szt. 175,00 zł   

20. Uzależnienie od alkoholu a rodzina. 
Jak radzić sobie z piciem swoich bliskich 

50 szt. 175,00 zł   

21. Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego. 
Poradnik dla rodzin i instytucji 

50 szt. 175,00 zł   

22. Jak wspierać abstynencję dziecka - poradnik dla 
rodziców 

50 szt. 175,00 zł   

23. Ochronić się przed przemocą - poradnik dla osób 
krzywdzonych 

50 szt. 175,00 zł   

24. Procedura „Niebieskie Karty” i inne przepisy 
prawne. Informator dla ofiar i świadków przemocy 

50 szt. 175,00 zł   

  

KSIĄŻKI: 
 Liczba 
egzemplarzy 

Cena za 1 
egz. (w tym 
VAT)   

Ogółem liczba egzemplarzy 
książek danego tytułu 

1. "Zobowiązanie do leczenia odwykowego - nadzór 
kuratora nad osobami uzależnionymi od alkoholu" 
Autorzy: Jadwiga Fudała, Kama Dąbrowska, Alina 
Prusinowska -Marek 

1 56,00 zł   

2. "Zobowiązanie i motywowanie do leczenia 
odwykowego" Autorzy Jadwiga Fudała, Kama 
Dąbrowska 

1 38,00 zł   

3. „Psychologiczne i relacyjne wyznaczniki przemocy 
domowej. Charakterystyka sprawców”, Autor 
Danuta Rode 

1 38,00 zł   

   

GADŻETY: 

 

1  Pakiet  -  10 szt. 

Cena za pakiet  
(w tym VAT) 

 

Liczba  pakietów 

  1. 

          

Butelka sportowa 400 ml z 
karabińczykiem, zalecana 

wyłącznie do zimnej wody 

10 szt. 580,00 zł  



 

 

Wymiary:O6,6 x 17,5 cm 

Materiał: aluminium, 

   2. 

 

Butelka sportowa 400 ml z 
karabińczykiem, zalecana 

wyłącznie do zimnej wody 
Wymiary:O6,6 x 17,5 cm 

Materiał: aluminium, 

10 szt. 580,00 zł  

   3. 

 

 

Butelka sportowa 400 ml z 
karabińczykiem, zalecana 

wyłącznie do zimnej wody 
Wymiary:O6,6 x 17,5 cm 

Materiał: aluminium, 

10 szt. 580,00 zł  

   4. 

 

 

Butelka sportowa 400 ml z 
karabińczykiem, zalecana 

wyłącznie do zimnej wody 
Wymiary:O6,6 x 17,5 cm 

Materiał: aluminium, 

10 szt. 580,00 zł  

   5. 

 
 

 

Butelka sportowa 400 ml z 
karabińczykiem, zalecana 

wyłącznie do zimnej wody 
Wymiary:O6,6 x 17,5 cm 

Materiał: aluminium, 

10 szt. 580,00 zł  

   6. 

 

TShirt  
damski z krótkim rękawem.  Skład: 

bawełna 100% 

10 szt. 790,00 zł  

   7. 

 

TShirt  
damski z krótkim rękawem.  Skład: 

bawełna 100% 

10 szt. 790,00 zł  

   8. 

 

TShirt  
damski z krótkim rękawem.  Skład: 

bawełna 100% 

10 szt. 790,00 zł  



 

 

   9. 

 

TShirt  
damski z krótkim rękawem.  Skład: 

bawełna 100% 

10 szt. 790,00 zł  

   10. 

 

TShirt  
damski z krótkim rękawem.  Skład: 

bawełna 100% 

10 szt. 790,00 zł  

   11. 

 

 

Kubek ceramiczny, pojemności 300 ml 10 szt. 450,00 zł  

   12. 

 

 

Kubek ceramiczny, pojemności 300 ml 10 szt. 450,00 zł  

   

DŁUGOPISY  I OPASKI 

 

1  Pakiet  -  100 szt. 

Cena za pakiet (w 
tym VAT) 

 

Liczba  pakietów 

   1. 

 

Długopis z kolorowym trzonem i 
srebrnymi elementami 

Materiał: aluminium 

100 szt. 790,00 zł  

   2. 

 

Długopis z kolorowym trzonem i 
srebrnymi elementami 

Materiał: aluminium 

100 szt. 790,00 zł  

   3. 

 

Długopis z kolorowym trzonem i 
srebrnymi elementami 

Materiał: aluminium 

100 szt. 790,00 zł  

   4. 

 

Opaska silikonowa rozmiar standardowy 
202x12x2 

100 szt. 950,00 zł  

   5. 

 

Opaska silikonowa rozmiar standardowy 
202x12x2 

100 szt. 950,00zł  



 

 

   6. 

 

 

Opaska silikonowa rozmiar standardowy 
202x12x2 

100 szt. 950,00 zł  

  
RAZEM 

    

 
 

Suma zamówienia: …………………………………………………… słownie: ……….………………………….…………………………………………………………… 
 
Koszty wysyłki:  50,00 zł (brutto) kurier UPS 
 
Dane Do FV:  ADRES E-MAIL:………………………….…....................................TELEFON KONTAKTOWY…………………………………………….. 
 
 
FAKTURĘ VAT PROSZĘ WYSTAWIĆ NA:…………...............................................................…………………………….....................……………….  
 
 
ADRES:……………………………………………..........................................................………………………………………………………………………………….. 
 
 
NIP:............…..….…...…...........................………………… 
 

Płatność przelewem na podstawie FV 7 dni po jej otrzymaniu. Proszę wysłać na adres: - proszę uzupełnić w przypadku 
gdy adres jest inny niż adres w danych do FV: 
 
Adres       ............................................................................................................................................................................................ 
 

Kod 
pocztowy...................................................Miejscowość........................................................................................................... 
 
 

 
 
                                                                                                              ………………………………………..................………………  

          Data, pieczęć i podpis Zamawiającego   

Wypełniony formularz zamówienia prosimy przesłać ́ e-mailem: wydawnictwo@sps.org.pl lub faksem: 12 626 94 40.  
Osoba do kontaktu: Agnieszka Dudek tel.: +48 660 675 194 lub telefon do biura: 12 636 92 85 (w godz.: 7.30-15.30) 

Forma płatności (proszę podkreślić właściwe) 
 
• przelew 7 dni (osoby prawne) 
 

• za pobraniem (osoby fizyczne)                                       

                                                                                                          ………………………..................………………        

                                                                                                               Pieczęć i podpis Zamawiającego  


