FORMULARZ

USŁUGI PROJEKTOWEJ
WYPEŁNIA HURTOWNIA
NUMER (NADAJE PROJEKTANT):

DATA PRZYJĘCIA:

nazwa, adres

telefon | telefon komórkowy | e-mail

DANE KLIENTA

DANE HURTOWNI

FORMULARZ ZAMÓWIENIA KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU I MAŁEJ ARCHITEKTURY
imię, nazwisko, adres inwestycji*

telefon | telefon komórkowy* | e-mail

WERSJE KONCEPCJI:
KONCEPCJA ZDALNA — bez wizyty projektanta gwarantowany
termin realizacji — 2 tygodnie — dla zakupu towaru za cenę powyżej
11.880 zł netto (kaucja zwrotna 720 zł brutto**)

KONCEPCJA 2D — z wizytą projektanta — termin realizacji
uzgadniany jest indywidualnie — dla zakupu towaru za cenę powyżej
11.880 zł netto (kaucja zwrotna 960 zł brutto**)

REGULAMIN USŁUGI:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Koncepcja – usługa świadczona na opisanych w niniejszym Regulaminie warunkach,
polegająca na przygotowaniu przez Polbruk SA z siedzibą w Gdańsku koncepcji
zagospodarowania terenu i małej architektury określonej inwestycji, zrealizowanej przy
użyciu materiałów Polbruk SA zgodnych z załącznikiem (Lista Produktów dostępna
w Usłudze Projektowej), w oparciu o przekazane przez Klienta lub uzyskane w wyniku
osobistego stawiennictwa projektanta: informacje/dokumenty/materiały graficzne.
W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, iż usługa nie obejmuje przygotowania
projektu o charakterze techniczno-budowlanym lub podobnym, nie stanowi podstawy
do realizacji robót budowlanych, ani do uzyskania stosownego zezwolenia, uzgodnienia,
decyzji, itp., warunkującej ich rozpoczęcie.
b) Koncepcja Zdalna – Koncepcja przygotowana w oparciu o informacje, dokumenty lub
materiały graficzne otrzymane od Klienta wyłącznie na wskazany w Regulaminie adres
e-mail, bez osobistego stawiennictwa projektanta na terenie inwestycji.
c) Koncepcja 2D – Koncepcja przygotowana w oparciu o informacje, dokumenty
lub materiały graficzne otrzymane od Klienta na wskazany w Regulaminie adres e-mail
oraz w trakcie osobistego, jednokrotnego stawiennictwa projektanta na terenie inwestycji.
Usługa przygotowania Koncepcji dostępna jest wyłącznie dla zamówień:
a) na zakup wyrobów Polbruk SA, godnych z załącznikiem (Lista Produktów dostępna
w Usłudze Projektowej)
oraz
b) w których łączna cena wyrobów, o których mowa w podpunkcie a) powyżej, ustalana
w oparciu o aktualne na dzień ich nabycia ceny jednostkowe zawarte w powyższym
katalogu, wynosić będzie co najmniej 11.880 zł netto + VAT czyli 14.612.40 zł brutto
(słownie: czternaście tysięcy sześćset dwanaście złotych).
Podstawą przyjęcia Koncepcji do realizacji jest prawidłowo wypełniony i przesłany
do Polbruk SA Formularz zamówienia wraz z potwierdzeniem uiszczenia kaucji.
Kaucja wynosi:
a) 720 zł brutto w przypadku Koncepcji Zdalnej,
b) 960 zł brutto w przypadku Koncepcji 2D.
W przypadku przygotowania koncepcji dla powierzchni większych niż 600m2 wysokość
opłaty wniesionej na poczet wykonania Koncepcji wynosi dwukrotność kwot z pkt. 3.
Kwotę kaucji, odpowiadającą wybranemu przez Klienta rodzajowi Koncepcji, należy
uiścić gotówką w Hurtowni (po otrzymaniu kaucji, Hurtownia ma obowiązek niezwłocznie
przekazać ją Polbruk SA przelewem, na rachunek bankowy Polbruk SA w ING Banku
Śląskim SA o nr: 83 1050 0086 1000 0022 8078 2117, wpisując w tytule przelewu:
KAUCJA ZA KONCEPCJĘ [Wpisać rodzaj] / [Imię i nazwisko Klienta]/ [Adres inwestycji].
Dokumenty, o których mowa w pkt 3 powyżej, Klient może przesłać do Polbruk SA:
a) osobiście, na adres e-mail: projekt@polbruk.pl, załączając do wiadomości skan lub
zdjęcie prawidłowo uzupełnionego formularza wraz z wystawionym przez Hurtownię
pokwitowaniem uiszczenia Kaucji w odpowiedniej wysokości,
b) za pośrednictwem Hurtowni, przy czym w takiej sytuacji, Klient nie ma obowiązku
przedkładać otrzymanego od Hurtowni pokwitowania uiszczenia kaucji, gdyż
w takim przypadku, Hurtownia, przesyłając do Polbruk SA Formularz, bądź jego skan lub
zdjęcie na adres e-mail: projekt@polbruk.pl, przekaże jednocześnie informację o
otrzymaniu kaucji od Klienta.
Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy wykonania Koncepcji, bez
konsekwencji polegającej na zatrzymaniu przez Polbruk SA wpłaconej przez niego
kaucji, o której mowa w pkt 3, jeżeli w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Polbruk SA
poprawnie uzupełnionego formularza wraz z potwierdzeniem uiszczenia kaucji, ale przed
skorzystaniem ze stawiennictwa projektanta, wyśle on oświadczenie o odstąpieniu od
umowy na adres e-mail: projekt@polbruk.pl. Zwrot kaucji następuje wówczas w sposób
określony w punktach 14-15 Regulaminu, stosowanych odpowiednio.
Na potrzeby wykonania Koncepcji, Klient zobowiązany jest przekazać Polbruk SA
informacje, dokumenty lub materiały graficzne, w szczególności takie, jak, np.:
a) rzut parteru lub przyziemia budynku,
b) plan zagospodarowania terenu lub szkic sytuacyjny działki, uwzględniający ukształtowanie
terenu, położenie budynków i zieleni oraz pozostałych charakterystycznych elementów
krajobrazu,
c) zdjęcia działki wraz z budynkami i najbliższym otoczeniem.
Termin wykonania Koncepcji Zdalnej, wynosi 14 dni, od dnia otrzymania od Klienta
wszystkich wymaganych przez projektanta informacji, dokumentów lub materiałów
graficznych, zaś termin wykonania Koncepcji 2D, w tym termin spotkania z projektantem,
uzgadniany jest indywidualnie z Klientem. Terminy te ulegają odpowiedniemu wydłużeniu
w przypadku wystąpienia po stronie Klienta zawinionych przez niego okoliczności,
uniemożliwiających lub znacznie utrudniających dotrzymanie tych terminów
lub przypadku wystąpienia okoliczności, niezawinionych przez Klienta i Polbruk SA.

PIECZĘĆ HURTOWNI, PODPIS, DATA

10. Jeżeli z powodu zawinionych przez Klienta okoliczności, opóźnienie w wykonaniu
Koncepcji przekracza 7 dni, Polbruk ma prawo odstąpić od umowy, zachowując
wpłaconą przez Klienta kaucję. Jeżeli z powodu zawinionych przez Polbruk SA
okoliczności, opóźnienie w wykonaniu Koncepcji przekracza 7 dni, Klient ma prawo
odstąpić od umowy. Zwrot kaucji następuje wówczas w sposób określony w punktach 14
i 15 Regulaminu, stosowanych odpowiednio.
11. Klient, w zależności od uzgodnień z projektantem, otrzyma wykonaną Koncepcję:
a) na podany przez siebie adres e-mail,
b) w siedzibie Hurtowni – przy czym Hurtownia, po otrzymaniu Koncepcji od
Polbruk SA, zobowiązana jest we własnym zakresie poinformować o tym fakcie
Klienta i zaproponować termin odbioru Koncepcji wraz z informacją o dostępności
wyrobów określonych w Koncepcji.
12. Klient, w ciągu 14-dni od dnia otrzymania Koncepcji, uprawniony jest do żądania jej
jednokrotnej zmiany, która zostanie wprowadzona w uzgodnionym z projektantem
terminie. Koncepcja, w której wprowadzono zmianę lub Koncepcja, co do której
Klient nie może już zgłaszać zmian, zwana jest w dalszej części Regulaminu „Koncepcją
Końcową”.
13. Kaucja zostanie Klientowi zwrócona, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące
warunki:
a) zamówienie na zakup wyrobów, któremu towarzyszyło skorzystanie przez Klienta z usługi
wykonania Koncepcji, spełnia wymogi, o których mowa w punkcie 2 Regulaminu,
b) w ciągu 12 miesięcy, licząc od dnia otrzymania Koncepcji Końcowej, Klient nabędzie
od Hurtowni, w której uiścił kaucję, wszystkie wyszczególnione w Koncepcji
Końcowej wyroby,
c) Klient, w ciągu 30 dni od dnia spełnienia warunków, o których mowa w podpunktach
a) i b) powyżej, zgłosi Hurtowni żądanie zwrotu kaucji, przedkładając kopie dowodów
zakupu wyrobów.
14. Zamiast wyrobów wyszczególnionych w Koncepcji Końcowej, o czym mowa
w punkcie 13 podpunkt b) powyżej, dopuszcza się możliwość nabycia przez Klienta
w Hurtowni, w której uiścił kaucję, wyrobów tzw. równoważnych, czyli wyrobów
Polbruk SA z tej samej grupy produktowej (Kostki, Płyty lub Architektura), o tej samej
lub wyższej cenie jednostkowej, określanej zgodnie z katalogiem Polbruk SA. Klient
może nabyć wyroby równoważne, w szczególności w przypadku: braku możliwości
nabycia w Hurtowni wyrobów zastępowanych w pożądanym przez niego terminie,
zmiany katalogu Polbruk SA w trakcie trwania 12 miesięcznego okresu na nabycie
wyrobów wyszczególnionych w Koncepcji Końcowej, wycofania danego wyrobu
wyszczególnionego w Koncepcji Końcowej z produkcji. W razie wątpliwości co do
możliwości nabycia wyrobów równoważnych, należy skontaktować się z Hurtownią lub
Polbruk SA.
15. Kaucja zwracana jest Klientowi wyłącznie za pośrednictwem Hurtowni. Hurtownia, po
otrzymaniu od Klienta żądania zwrotu kaucji, zobowiązana jest niezwłocznie wysłać
wiadomość na adres e-mail: projekt@polbruk.pl, wskazując w treści wiadomości
numer Koncepcji Końcowej i załączyć do niej zdjęcia lub skany otrzymanych od Klienta
dokumentów zakupu wyrobów.
16. Polbruk SA, po otrzymaniu od Hurtowni wiadomości, o której mowa w punkcie 14 wraz
z odpowiednimi załącznikami, w ciągu 60 dni przekazuje Hurtowni odpowiednią kwotę
kaucji, pomniejszoną o symboliczną cenę za sprzedaż Koncepcji – w wysokości 1 zł + VAT
(według stawki obowiązującej w dniu wykonania przelewu). Hurtownia, po otrzymaniu
powyższej kwoty, zobowiązana jest niezwłocznie wypłacić ją Klientowi w indywidualnie
uzgodniony z nim sposób, za co ponosi ona wyłączną odpowiedzialność przed Klientem.
17. Polbruk SA zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji fotograficznej
zrealizowanej Koncepcji Końcowej dla celów reklamowo-promocyjnych, na co Klient
wyraża niniejszym zgodę. W tym celu, Polbruk SA może skontaktować się z Klientem, aby
ustalić z nim termin umożliwienia wstępu na teren inwestycji. Wykonanie i wykorzystanie
przez Polbruk SA zdjęć, nie stanowi podstawy do zapłaty dodatkowego wynagrodzenia
na rzecz Klienta.
18. Zważywszy na fakt, iż Koncepcja, zgodnie z pkt 1 podpunkt a) Regulaminu, nie zawiera
rozwiązań o charakterze techniczno-budowlanym lub podobnym, Polbruk SA nie
ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane jej realizacją lub za ewentualny brak
możliwości jej zrealizowania przez Klienta.
19. Majątkowe prawa autorskie do Koncepcji pozostają przy Polbruk SA. Polbruk SA,
przekazując Klientowi Koncepcję, jednocześnie udziela mu licencji na jednokrotne
wykorzystanie jej na potrzeby realizacji inwestycji i w tym celu na utrwalenie jej w
postaci cyfrowej, zwielokrotnienie jej techniką cyfrową lub drukarską i udostępnienie
tak zwielokrotnionej Koncepcji wyłącznie tym podmiotom trzecim, którym będzie
to konieczne do zrealizowania inwestycji (np. sprzedawcom materiałów budowlanych,
wykonawcom robót budowlanych, itp.).
20. Usługa wykonania Koncepcji dostępna w wybranych hurtowniach, informacja
o dostępności usługi na: www.polbruk.pl/pl/gdzie-kupic

PODPIS KLIENTA (INWESTORA), DATA

Polbruk S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Nowy Świat 16C, 80-299 Gdańsk (zwana dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(„RODO”), informuje Pana/Panią, że jest administratorem Pana/Pani danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji złożonego przez Pana/Panią zamówienia (art. 6 ust. 1 pkt b RODO), a także dochodzenia
i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 pkt f RODO - prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora) i przechowywane będą przez czas niezbędny do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz
publicznoprawnych. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Przysługuje Panu/Pani również prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Administrator informuje ponadto, iż Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w oparciu o
zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym o profilowanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celach wskazanych powyżej, przekazanie danych jest niezbędne do realizacji Zamówienia.
* obowiązkowe pola do wypełnienia / ** po realizacji zamówienia zwracana kwota jest pomniejszona o symboliczną opłatę za sprzedaż Koncepcji - o wysokości 1 zł (+ VAT wg obowiązującej stawki)

