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Warszawa, 28.06.2012

Komenda Rejonowa Policji
Warszawa
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
Ja, niżej podpisany, zawiadamiam o dokonaniu na moją szkodę oszustwa przez mężczyznę
podającego się za Edwarda Kwiatkowskiego.
UZASADNIENIE
W dniu 12 lutego 2007 r. do mojej firmy o nazwie „Janko”, mieszczącej się w Warszawie przy
ul. Marszałkowskiej 11/1, przyszedł mężczyzna, który powiedział, że nazywa się Edward
Kwiatkowski i jest przedstawicielem firmy „Nowe Okna”. Zaoferował mi wymianę okien w
mojej firmie, po promocyjnej cenie. Mężczyzna przedstawił mi rzekomą ofertę w postaci
zdjęć okien, z których wybrałem odpowiadający mi model i złożyłem ustne zamówienie.
Mężczyzna oświadczył, że obecnie jego firma prowadzi promocję dla klientów i dlatego nowe
okna mogę kupić za połowę ceny, ale z uwagi na dużą liczbę chętnych, by skrócić czas
oczekiwania na montaż okien, muszę wpłacić zaliczkę w wysokości 400 złotych. Ze względu
na bardzo niską cenę okien, zapłaciłem tę kwotę. Mężczyzna wystawił mi pokwitowanie
zapłaty na druku z pieczątką firmową „Nowe Okna”, z numerem firmy: (22) 000 00 02.
Mężczyzna powiedział, że zamówienie zostanie zrealizowane za cztery dni. Polecił, bym
czekał na kontakt ze strony firmy.
Po czterech dniach nikt się do mnie nie zgłosił, w związku z tym zadzwoniłem pod numer
telefonu zapisany na pokwitowaniu. Odebrał mężczyzna, który oświadczył, że jest to
mieszkanie prywatne. Powiedział także, że numer telefonu, na który zadzwoniłem używa od
wielu lat i nie zna żadnego Edwarda Kwiatkowskiego.
Nigdy wcześniej nie spotkałem mężczyzny podającego się za Edwarda Kwiatkowskiego, lecz
długo z nim rozmawiałem, więc dobrze zapamiętałem jego wygląd i sądzę, że mógłbym go
rozpoznać.
Biorąc pod uwagę sytuację zdecydowałem się zgłosić to zdarzenie policji i proszę o zajęcie się
tą sprawą
Jan Kowalski
W załączeniu – ksero pokwitowania przyjęcia zaliczki.

