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WYPEŁNIA HURTOWNIA:

WARUNKI WSPÓŁPRACY

pieczęć Hurtowni, podpis, data podpis Klienta (inwestora), data

nazwa, adres

telefon | telefon komórkowy | e-mail
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1. Projekty wykonywane są wyłącznie dla zamówienia wyrobów z linii Polbruk STYL, 

Polbruk TOP i Polbruk ARCHITEKTURA. 
2. Podstawą do realizacji usługi projektowej jest wypełniony Formularz zamówienia 

oraz dowód wniesienia opłaty na poczet wykonania koncepcji. Opłaty wynoszą:
a) 600** zł brutto za projekt „2D-projekt”- o wielkości nawierzchni z kostki 

od 150 do 1.000 m2 (opłata zwrotna przy zakupie materiału z grupy Polbruk 
STYL i ARCHITEKTURA)

b) 1 200** zł brutto za projekt „3D-projekt” - o wielkości nawierzchni z kostki od 
50 do 150 m2 (opłata zwrotna przy zakupie  materiału z grupy Polbruk TOP)

3. Przysługuje jednorazowa wizyta projektanta na terenie budowy.
4. W przypadku powierzchni do zaprojaektowania większych niż określone w pkt.2. 

wysokość opłaty wniesionej na poczet wykonania koncepcji uzgadniana jest 
indywidualnie (w postaci wielokrotności podstawowej opłaty za projekt).

5. Klient może odstąpić od umowy bez ponoszenia opłat wskazanych w pkt. 2 do 7 
dni od przesłania prawidłowo wypełnionego formularza zlecenia usługi lub do 
momentu kontaktu z projektantem, w zależności co nastąpiło pierwsze.

6. Termin realizacji projektu jest każdorazowo uzgadniany indywidualnie 
z projektantem.

7. Prace projektowe polegają na wykonaniu jednej koncepcji opartej na materiałach 
i wytycznych dostarczonych przez Klienta, lub uzgodnionych podczas konsultacji 
z projektantem, takich jak:
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
8. Podpisując niniejszy formularz Klient zobowiązuje się do:

a) Przekazania Polbrukowi lub współpracującemu z nim projektantowi 
informacji i dokumentów niezbędnych do wykonania Projektu (w tym do 
umożliwienia przeprowadzenia wizji w terenie, o ile będzie to konieczne).

b) Uiszczenia opłaty za projekt w wybranej hurtownii w gotówce lub 
przelewem*** wpisując w tytule przelewu „kaucja za projekt/inwestor/
lokalizacja” (np. KAUCJA ZA PROJEKT/ KOWALSKI/KĘDZIERZYN KOŹLE), 
oraz wysyłając wypełniony formularz zamówienia projektu mailem na adres: 
projekt@polbruk.pl.

c) Zakupu materiału, zgodnego ze specyfikacją materiałową lub 
równoważnego, z linii produktowej Polbruk STYL i ARCHITEKTURA w ciągu 
90 dni, liczonych po upłynięciu dwóch tygodni od daty przekazania projektu 
- co jest podstawą do zwrotu kaucji Klientowi w hurtowni realizującej 
zamówienie.

9. Podpisując niniejszy formularz Hurtownia powinna:
a) Niezwłocznie przekazać wpłatę Klienta na konto Polbruk*** oraz dostarczyć 

wypełniony formularz zamówienia projektu, wraz z dowodem wniesienia 
opłaty mailem na adres: projekt@polbruk.pl.

b) Niezwłocznie poinformować Klienta o możliwości odebrania projektu z pełną 
specyfikacją materiałową i możliwości zakupu materiału.

c) Niezwłocznie poinformować Projektanta o realizacji zamówienia przez 
Klienta poprzez wysłanie oświadczenia i dowodu zakupu materiału 
(zgodnego ze specyfikacją materiałową lub równoważnego, z linii 
produktowej Polbruk STYL i ARCHITEKTURA) na adres: projekt@polbruk.
pl w ciągu 90 dni, liczonych po upłynięciu dwóch tygodni od daty przekazania 

projektu - co jest podstawą do zwrotu kaucji Klientowi w hurtowni 
realizującej zamówienie po zakupie materiału.

10. W związku z powyższym Polbruk zobowiązuje się do zwrotu kaucji** do hurtowni 
w ciągu 60 dni od daty wpłynięcia do Polbruk S.A. dowodu zakupu materiału 
przez Klienta.

11. Zmiany w projekcie Klient może wprowadzić jednorazowo w terminie do 14 dni od 
daty otrzymania projektu.

12. Opóźnienia bądź niemożność wykonania Projektu z przyczyn leżących po stronie 
Klienta nie obciążają Polbruku. W przypadku projektu „E-koncept” Klient ma 
dwa tygodnie czasu na przekazanie w/w materiałów od kontaktu telefonicznego/
mail z projektantem.

13. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku przekroczenia terminu 
dokonania zakupu lub niezgodności z projektową specyfikacją materiałową 
– zakupieniem produktów z linii innych niż Polbruk STYL, Polbruk TOP  
i Polbruk ARCHITEKTURA, oraz gdy niemożność wykonania Projektu wynika 
z przyczyn leżących po stronie Klienta.

14. Klient akceptuje, iż Polbruk S.A. lub w jego imieniu Projektant będzie żądał od 
niego dodatkowych informacji, niezbędnych do zaprojektowania nawierzchni. 
Klient zobowiązuje się rzetelnie ich udzielić.

15. W przypadku, gdy Polbruk nie będzie miał możliwości wykonania Projektu 
w określonym terminie z przyczyn od siebie niezależnych, zobowiązany jest 
poinformować o tym fakcie Klienta i Hurtownię przedstawiając w miarę 
możliwości przewidywany termin wykonania Projektu. Niezależnie od 
tego Polbrukowi przysługuje prawo odstąpienia od współpracy w zakresie 
dotyczącym danego Projektu. W takim wypadku Polbruk złoży Klientowi 
stosowne oświadczenie, co oznaczać będzie anulowanie zlecenia wykonania 
projektu. W takim wypadku kaucja wpłacona przez Klienta podlega zwrotowi, do 
czego zobowiązany jest Polbruk S.A., zaś strony niniejszej umowy zwolnione są 
z obowiązku realizacji zamówienia zgłoszonego przez Klienta.

16. Projekt wydrukowany w jednym egzemplarzu będzie przekazany Klientowi za 
pośrednictwem Hurtowni.

17. Polbruk S.A. udziela upoważnienia Klientowi do jednorazowego skorzystania 
z Projektu, w zakresie i w sposób w nim wskazany.

18. Klient nie jest uprawniony do zwielokrotniania Projektu, udostępniania Projektu 
osobom trzecim, bądź do wykorzystania Projektu do realizacji inwestycji 
w innym miejscu niż określono w Formularzu i Projekcie.

19. Klient akceptuje, iż Polbruk lub Projektant nie jest zobowiązany do nadzoru przy 
realizacji inwestycji przeprowadzonej na podstawie Projektu do niniejszego 
Formularza.

20. Polbruk zastrzega sobie prawo wykonania dokumentacji fotograficznej 
zrealizowanej koncepcji, również dla celów reklamowo- promocyjnych, na co 
Klient wyraża niniejszym zgodę. Wykonanie i wykorzystanie przez Polbruk zdjęć 
nie stanowi podstawy do zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Klienta.

21. Klient wyraża zgodę na wstęp na teren nieruchomości przez przedstawiciela 
Działu Projektowego, w celu przeprowadzenia wizji w terenie (jeżeli będzie to 
konieczne).

22. Majątkowe prawa autorskie do projektu przysługują firmie Polbruk, za wyjątkiem 
sytuacji, w której zostały poczynione inne uzgodnienia.

23. Klient podpisując niniejszy formularz potwierdza fakt zapoznania się 
z warunkami współpracy oraz oświadcza, że je w pełni akceptuje.

24. Usługa projektowa dostępna w wybranych hurtowniach, informacja o dostępności 
usługi na www.polbruk.pl/pl/gdzie-kupic

* obowiązkowe pola do wypełnienia
** po realizacji zamówienia zwracana kwota jest pomniejszona o symboliczną opłatę za sprzedaż projektu – o wysokości 1 zł (+ VAT wg obowiązującej stawki)
*** POLBRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Konto ING Bank Śląski S.A.: 83 1050 0086 1000 0022 8078 2117

Informacje o przewidywanej powierzchni zabudowy, kolorach elewacji, preferencjach kolorystycznych  
i materiałowych nawierzchni:

2D-projekt nawierzchni STYL
od 150 do 1000 m2 (kaucja zwrotna 600**zł brutto)

3D-projekt tarasu TOP
od 50 do 150 m2 (kaucja zwrotna 1200** zł brutto)

WERSJA PROJEKTU:

FORMULARZ ZAMÓWIENIA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO NAWIERZCHNI 

DATA PRZYJĘCIANUMER PROJEKTU

Zgodnie z art. 24 ust. 1 oraz art. 25. ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polbruk S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Nowy Świat 16 C, 80-299 Gdańsk, KRS 0000062419, NIP 5840253591.
2) Dane osobowe przetwarzane są w celu przedstawiania ofert, świadczenia usług, prawidłowej realizacji umów, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, obsługi reklamacji, realizacji usługi 

Biura Obsługi Klienta, obsługi promocji, obsługi programów partnerskich.
3) Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od klientów, kontrahentów oraz potencjalnych klientów, jak i ze źródeł ogólnodostępnych.
4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5) Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 2 jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


