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Formularz kartek świątecznych wycinanych laserem - SW 

Dane adresowe, wysyłka:
Adres do wysyłki: Dane do faktury (Nazwa, adres, NIP):

Login z 
Allegro:

kluza
Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

REGON: 121186011
NIP: 6772343358 

Nazwa 
firmy i/lub 

imię i 
nazwisko :

Krzysztof Kluza
AGH, bud. C2, III 
p.  pok. 319
(wejście od ul. 
Czarnowiejskiej 
naprzeciwko 
Rossmana)

Adres
Ulica:

Kod i miasto:
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Faktura przed dokonaniem płatności - Na 
życzenie możemy wysłać fakturę przy akceptacji  
projektu drogą mailową, tak aby mogli Państwo 
dzięki niej dokonać przelewu. Tą fakturę potem 
drukujemy i dołączamy do paczki. Jeśli chcą 
Państwo otrzymać tą fakturę proszę w rubryce 
obok wpisać słowo TAK.

TAK

Telefon kontaktowy: +48 660 615 219

E-mail kontaktowy: kluza@agh.edu.pl

Metoda dostawy
1.Kurier DPD –17 zł:

2. Poczta (list polecony) – 
13 zł:

KURI
ER

W przypadku próbek koszt wysyłki wynosi  6,50zł  za list  polecony priorytetowy. NIE MA MO{ŻIWOŚCI  
PŁACENIA PRZY ODBIORZE (prosimy o dokonywanie wpłat na nasze konto).
Ze względu na  częste problemy z doręczaniem przesyłek przez Pocztę Polską polecamy niewiele droższą, aczkolwiek pewną  
przesyłkę kurierską –za zgubione lub zniszczone przez Pocztę Polską przesyłki nie ponosimy odpowiedzialności.

USŁUGA wysyłka 
EXPRESS:

Jeśli Państwo wybrali tryb 
ekspres ,proszę po prawej stronie  
umieścić słowo EXPRES (oraz w 

każdym  temacie korespondencji z  
nami razem z loginem).

EXPR
ESS

Usługa skraca czas produkcji z 14 pełnych dni roboczych do 3-4 pełnych dni roboczych - cena usługi to 10%  
wartości zamówienia nie mniej niż 10 zł.

Opcje dodatkowe:

Data wysłanie formularza 03.12.12
Zadruk wnętrza 
kartki w kolorze

 (0,50 zł/szt.):

-
Druk w kolorze czarnym, szarym – w cenie kartki (GRATIS)

Dopłata do perłowego 
papieru do wnętrza:

(0,30zł/szt.)
TAK

Koperta ozdobne (0,90 
zł):

1- Biała perłowa, 2 - Ecri 
perłowa, 3-Srebrna perłowa

-
Białe koperty z papieru offsetowego do formatu 11,5/11,5 cm – GRATIS, koperta  biała DL – 0.30 

zł/szt., koperta c6 – 0,15 zł/szt. 
Nie sprzedajemy kopert do formatu 13,5/13,5 cm.

Zmiana formatu 
kartki:

A6 (po rozłożeniu A5) – 
2,50/szt. DL – 2,99 zł/szt.
13,5/13,5 cm – 2,99 zł/szt.

-

Wektoryzacja loga 
(25,00 zł): -

Prosimy o przesyłania plików jpg, tiff, pgn w rozdzielczości 300 dtp.
W  plikach  wektorowych np. w PDF, cdr, ai, eps należy zamienić czcionkę na krzywe.
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Specyfikacja zamówionych kartek świątecznych:
Ilość  zamówionych kartek 

świątecznych:
100 szt. (sto sztuk)

ETAP 1 – wybór wzoru 
graficznego np. SW11 SW15

ETAP 2 – wybór papieru na 
okładkę

 np. Nr 7

10 (granatowy/niebieski – ten, co w kartce SW15 na Państwa stronie:
http://www.creocards.pl/creo/www/swieta/kartki/sw15c.jpg)

ETAP 3 – wybór papieru do 
wnętrza

 np. Nr 1
Wybór papieru perłowego wiąże  

się z dopłatą 0,30 zł/szt.

Nr 2 (chyba że grafik uzna, że kolor 2 nie pasuje do okładki, to proszę 1)

ETAP 4 – wybór czcionki
np. F30 

Czcionka pasująca do okładki – wg uznania grafika
jedna z: F21, F22, F24, F35

ETAP 5 – treść kartki:
Treść  można  wpisać  w  polu  obok  lub  wysłać  
jako załącznik w formacie Worda /.doc/ lub .txt. 
Tekst,  który  Państwo  załączą  zostanie  
umieszczony  wewnątrz  zaproszenia  bez  
dokonywania  poprawek  –  prosimy  o  dokładne  
sprawdzenie.
Można również skorzystać z naszych propozycji  
podanych na aukcji. W tym przypadku prosimy o  
podanie numerka tekstu lub skopiowanie go do  
rubryki obok.

W środku kartki proszę o nadruk całego logotypu PSSI (z załącznika)
oraz życzenia w następujących czterech wersjach:
1. wersja: 67 szt., 
2. wersja: 17 szt., 
3. wersja: 10 szt., 
4. wersja: 6 szt.

-------------- 67 x życzenia w wersji męskiej -------------
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2013 Roku 
składamy Panu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, satysfakcji z pracy 
naukowej i licznych sukcesów, w szczególności na polu Sztucznej 
Inteligencji. Dziękujemy za wsparcie Stowarzyszenia w mijającym roku i 
liczymy na dalszy Pana aktywny udział w działaniach PSSI.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji

-------------- 17 x życzenia w wersji kobiecej -------------
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2013 Roku 
składamy Pani serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, satysfakcji z pracy 
naukowej i licznych sukcesów, w szczególności na polu Sztucznej 
Inteligencji. Dziękujemy za wsparcie Stowarzyszenia w mijającym roku i 
liczymy na dalszy Pani aktywny udział w działaniach PSSI.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji

-------------- 10 x życzenia w wersji męskiej skrócone -------------
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2013 Roku 
składamy Panu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, satysfakcji z pracy 
naukowej i licznych sukcesów, w szczególności na polu Sztucznej 
Inteligencji. 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji

-------------- 6 x życzenia w wersji kobiecej skrócone -------------

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2013 Roku 
składamy Pani serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, satysfakcji z pracy 
naukowej i licznych sukcesów, w szczególności na polu Sztucznej 
Inteligencji. 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji
---------------------------------------------------------------------------



ETAP 6 – personalizacja / LOGO:
Przy  zamówieniu  powyżej  25 szt.  możliwe jest  
wycięcie  lub  wygrawerowanie  na  okładce  
LOGO firmy. LOGO proszę przysyłać w formie  
wektorowej  w  pliku  .cdr  (wersja  max.  12).  W  
przypadku  przesłania  LOGO  w  pliku  .jpg  
pobieramy jednorazową opłatę w wysokości 10zł  
za wektoryzację. Bezpłatnie drukujemy również  
LOGO  bądź  inne  personalizowane  elementy  
wewnątrz  kartki.  LOGO  przeznaczone  do  
wydruku można przesyłać w plikach cdr, jpg, gif  
lub png. 
Jeżeli wykonywaliśmy dla Państwa usługę  
wektoryzacji w ubiegłych latach – opłata  
za  wektoryzację  nie  zostanie  pobrana  –  
prosimy o umieszczenie  tej  informacji  w  
formularzu
Jeśli  nie  chcą  Państwo  skorzystać  z  opcji  
umieszczenia Państwa LOGO na kartce możemy  
umieścić  nazwę firmy.  Dane do wydrukowania  
lub wycięcia proszę umieścić w rubryce obok.
Wydruk kartki wewnątrz domyślnie jest czarno-
biały.  Na  życzenie  wydruk  kolorowy  wewnątrz  
wiąże się z dopłatą 50gr/szt

Logo w wersji CDR przesłane w załączniku.

Uprzejmie proszę o umieszczenie wyciętego logo na kartce (w związku z 
literami naokoło znaku, które nie nadają się do wycinania, proszę o wycięcie 
jedynie wewnętrznego znaku psi – być może da się to jakoś wkomponować w 
choinkę np. jako „czubek” albo „korzeń” choinki, ale to wg uznania grafika).

Dodatkowe uwagi: SAMODZIELNA WYCENA (proszę o sprawdzenie): 

kartki: 100 szt. * (1,99 zł + 30 gr za papier) = 229 zł 
+express: 229 zł + 10% za EXPRESS = 251,90 zł
+dostawa: 251,90 + 17 zł = łącznie: 268,90 zł

Tytuł przelewu (do akceptacji):
Kluza/100szt-2,29zł/wysyłka17zł/exp.22,9zł

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Ślubne Propozycje jako Administratora Danych Osobowych, dla celów promocyjno-
marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Ślubne Propozycje, w tym na otrzymywanie informacji handlowej zgodnie z Ustawą o 
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
Zapoznałem się oraz akceptuję warunki korzystania z serwisu. 
Potwierdzam złożenie zamówienia. Wysłanie do nas niniejszego formularza jest jednocześnie akceptacją regulaminu i formularza. Ceny i ustalenia 
obowiązujące i nadrzędne to te podane na aukcji stronie www.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:
(WA{ŻE  - NALE{Ż PRZECZYTAĆ PRZED WYSŁANIEM FORMULARZA)

Poniższy tekst jest częścią regulaminu i warunków zakupu naszych produktów.

1. Jak i kiedy należy dokonać płatności?

Płatności należy dokonać na dane:
Dane do przelewu: Creopress Olkusz
Nr konta: 84 1050 1618 1000 0090 6611 1528 (ING Bank Śląski S.A.)

             To są wystarczające dane, nie trzeba umieszczać nic więcej (bez naszego adresu). 

Przy wpłacie na konto w polu „tytuł przelewu” proszę wpisać: 
        Nazwisko osoby z formularza/ilość produktów-cena za szt./kwota za wysyłkę
        np: Kowalski/50szt-1zł/wysyłka12zł/exp.10zł

W tytule przelewu proszę wpisać ilość, cenę, typ wysyłki. Jeśli przelew nie zostanie wypełniony wg  powyższego wzoru, automatycznie  
nasz program księgujący spowoduje przedłużenie czasu realizacji zamówienia. 



UWAGA! Płatności  należy dokonać najpóźniej  w dniu akceptacji  projektu! Czas produkcji  liczymy od daty  akceptacji  i  daty  
zaksięgowania zapłaty na naszym koncie – w zależności od tego co nastąpi później – oba te warunki musza być spełnione przed  
rozpoczęciem  produkcji.  Nie  przewidujemy  możliwości  wysyłki  za  pobraniem.  Następstwem  opóźnionej  wpłaty  jest  przesunięcie  
produkcji.

2. Jak obliczyć kwotę do zapłacenia?

Prosimy w miarę możliwości samodzielnie dokonywać wyceny zamówienia. 
Wg. wzoru: ilość zamawianych rzeczy * cena (przy usłudze expres plus 10% od tej kwoty) oraz cenę za wysyłkę.
Jeśli jednak Państwo nie będą w stanie samodzielnie obliczyć kwoty, prosimy wysłać nam szczegółowy opis zakupionych przedmiotów  
wraz z ceną oraz wszystkim dodatkowymi opcjami lub usługami z których Państwo skorzystali. Tylko wg. tych informacji obliczymy dla  
Państwa cenę końcową.

3. Jaki jest czas realizacji?

Czas realizacji wynosi :

- do 4 pełnych dni roboczych na zrobienie projektu.

- do 14 pełnych dni roboczych na produkcję 

- do 5 pełnych dni roboczych na produkcję przy wykupionej usłudze express 

Podane Są  maksymalne czasy produkcji, zwykle zamówienia realizujemy szybciej, jednak przy dużej ilości zamówień (np. w środku 
sezonu) zastrzegamy sobie prawo do zrealizowania zamówienia w pełnym czasie produkcyjnym. 

4. Na jakim etapie jest moje zamówienie? 

Prosimy o nie zadawanie powyższego pytania. Przebieg zamówienia ilustrujemy poniżej.

1. ZAKUP  przez Państwa produktu poprzez wysłanie w PEŁNI wypełnionego FORMULARZA  na adres creocards@o2.pl 

(tylko na jego podstawie dokonujemy realizacji zamówienia).
2. PROJEKTOWANIE - W ciągu 2-4 pełnych dni roboczych wykonujemy projekt , który następnie wysyłamy do Państwa  e-

mailem do akceptacji, na maila podanego przez Państwa w formularzu.

3. AKCEPTACJA – przesyłają Państwo do nas maila z informacją o poprawności projektu i akceptują jego formę do  
druku.
Akceptacji można dokonać wyłącznie drogą mailową na adres creocards@o2.pl.

? Na  tym  etapie  należy  dokładnie  sprawdzić  projekt  i  go  zaakceptować.  Ewentualne  zmiany  mogą  być  
przeprowadzone tylko do momentu wysłania do nas akceptacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w  
zaakceptowany projekcie!

? Projektowanie  odbywa  się  poprzez  funkcję  kopiowania  –  nie  sprawdzamy  błędów,  nie  piszemy  tekstów  
zaproszeń, nie odmieniamy nazwisk gości.

? Na  życzenie  klienta  możemy  wysłać  nasz  zestaw   tekstów  do  zaproszeń,  z  którego  możecie  Państwo  
skorzystać. Jednak proszę go samodzielnie edytować w taki sposób abyśmy nie musieli ingerować w jego treść  
merytoryczną.  Czyli   np.  proszę  nie  pisać,  że tekst  do zaproszeń numer 23 i  sentencja 15  lecz uprzejmie  
prosimy, aby Państwo skomponowali samodzielnie swój tekst(dodali wszelkie informacje tj. imiona pary młodej  
miejsce i datę  ślubu itp.), sentencję oraz skopiowali do formularza lub pliku tekstowego zamówienia.

4. FISKALIZACJA – po zaakceptowaniu projektu sprawdzamy czy płatność została dokonana. Jeśli  znajdujemy wpłatę 
przekazujemy zamówienie na produkcję. W wyjątkowych okolicznościach zastrzegamy prawo do sprawdzenia wpłaty po 
wydrukowaniu zamawianych produktów.

___________________________________________________________________________________________________

5. PRODUKCJA – Zamówienie trafia  na produkcję.  Czas realizacji  może trwać tak naprawdę od 1 do 14 pełnych dni  
roboczych. W zależności od ilości zamówień w danym okresie. Zamówienia realizujemy w kolejności przyjęć.

Jeśli zaproszenie zostało zaakceptowane, ale jeszcze nie wysłane oznacza to, że znajduje się na dziale produkcyjnym i  NIE 
MA MO{ŻIWOŚCI sprawdzenia TELEFONICZNIE ANI MAILOWO – na jakim etapie jest w tej chwili -  osoby odbierające  
telefony nie wchodzą na dział produkcji. Dlatego prosimy nie dzwonić  z tego typu zapytaniami pytaniami kilka razy dziennie.

Jeżeli zależy Państwu na szybkiej realizacji zamówienia prosimy o wykupienie usługi Express.
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GWARANTUEJEMY nieprzekraczalność terminów podanych przez nas w regulaminie na aukcji. 

6. Następnego dnia roboczego następuje wysyłka .

5. W piątek o 18.00 przesłałem akceptację, zamówiłam usługę Express. Dlaczego w poniedziałek rano 
jeszcze nie otrzymałam przesyłki?

Dzień pracy firmy liczony jest od godziny 9 do 16 od pn.-pt. Zamówienia nadesłane po godzinie 16  traktujemy jako nadesłane dnia  
następnego.  Wyjątek  stanowi  piątek  -   po  godzinie  15,  sobota  i  niedziela  –  korespondencja  z  tych  dni  traktowana  jest  jak  
poniedziałkowa.
(Może się zdążyć, że projekt zostanie przesłany poza normalnymi godzinami pracy – czasem dla dobra klientów staramy się zostać po  
godzinach, abyście Państwo mogli jak najszybciej dostać zamówienie . )
Dlatego akceptacja nadesłana przez Panią w piątek po godzinach naszej pracy obierana jest dopiero w poniedziałek i z tą datą liczony  
jest czas realizacji. 

6. Co obejmuje koszt dostawy:

- pudełko kartonowe, kopertę itp., 
- usztywnienie w celu nie pogięcia się zamówienia, 
- woreczek foliowy lub strunowy, 
- taśmę klejącą 
- dodatkowy 23%vat, który jako firma musimy zapłacić, a który nie widnieje na "znaczku" pocztowym.
  
oraz obsługę wysyłki: 
- pakowacza, 
- osoby która sprawdza przelew i wystawia paragon, 
- osoby odpowiedzialnej za zaadresowanie i dostarczenie  przesyłki na pocztę, a następnie wysyłanie.

7. Jaką metodę przesyłki wybrać, czy zamówienie mogę odebrać osobiście?

Oczywiście jak najbardziej możliwy jest odbiór osobisty, po wcześniejszym kontakcie tel. z nami. Jeśli natomiast Państwo mieszkają  
daleko polecamy sprawdzoną i pewną przesyłkę kurierską. Kosztuje ona nieznacznie więcej, ale daj gwarancję bezpiecznego dotarcia  
do odbiorcy. Za rzeczy opóźnione, zagubione przez pocztę nie odpowiadamy!




