DREWBET
GRZYB-KOTYNIA-ROGACZEWSKI
SPÓŁKA JAWNA
42-100 Kłobuck, ul. Górnicza 1
tel/fax 34/317 39 97 do 98
NIP 574-18-36-303, IDS 151539259
BOŚ ul. 11-go Listopada, Kłobuck
Nr konta
91 1540 1014 2001 7312 5501 0002

PRZYJMUJĄCY
ZAMÓWIENIE

Imię i nazwisko/nazwa firmy.........................................................................................

Adres ........................................................................................................
.................................................................................................................
NIP firmy.................................................................................................
Telefon kontaktowy.................................................................................
E-mail .....................................................................................................
Uwagi ......................................................................................................
Data i podpis ...........................................................................................
PROJEKTANT

Numer zamówienia .......................................................................................................
Data otrzymania zamówienia.........................................................................................
Imię i nazwisko: .............................................................................................................
Termin przekazania projektu:.........................................................................................
Sposób i miejsce przekazania projektu:..........................................................................
........................................................................................................................................

RODZAJ KONCEPCJI

.................................................................................................................

ZAŁĄCZNIKI

................................................................................................................

ZAKRES INWESTYCJI

Powierzchnia w m2:.................................................................................
Termin rozpoczęcia prac montażowych: ................................................
Uwagi:......................................................................................................

DREWBET
GRZYB-KOTYNIA-ROGACZEWSKI
SPÓŁKA JAWNA
42-100 Kłobuck, ul. Górnicza 1
tel/fax 34/317 39 97 do 98
NIP 574-18-36-303, IDS 151539259
BOŚ ul. 11-go Listopada, Kłobuck
Nr konta
91 1540 1014 2001 7312 5501 0002

INWESTOR

Imię i nazwisko...............................................................................................................

Adres zamieszkania ................................................................................
.................................................................................................................
Adres inwestycji......................................................................................
.................................................................................................................
Telfon kontaktowy.................................................................................
E-mail .....................................................................................................

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ:
1. Koncepcja architektoniczna otoczenia wykonywana jest dla produktów typu płukanego,
śrutowanego, postarzanego, złota jesień, melanżu kolorystycznego powyżej 150 m2 z
uwzględnieniem galanterii dekoracyjnej. Projekt dla kostek standardowych jest
wykonywany powyżej 250 m2 z uwzględnieniem galanterii dekoracyjnej. Projekty dla
materiałów typu CITY INDUSTRIES rozpatrywane są indywidualnie po wcześniejszym
kontakcie z biurem projektowym.
2. Podstawą do podjęcia prac projektowych jest kontakt z działem projektowym firmy
DREWBET oraz podanie informacji dla celów projektowych (formularz zamówienia)
3. Wysokość opłaty projektowej uzależniona jest od wybranego rodzaju projektu. Aktualne
typy oraz szczegółowe informacje o projektach dostępne
są na www.drewbet.pl
Po wniesieniu opłaty za wybrany projekt Firma Drewbet wystawia fakturę vat. Zwroty
kaucji (wg aktualnych warunków dostępnych na ww.drewbet.pl) są możliwe po
dokonaniu zakupu produktów Firmy Drewbet w siedzibie lub w punktach handlowych,
po uprzednim przedstawieniu dokumentu zakupu i zgodności ze specyfikacją
materiałową projektu. Uprawniona do odbioru kaucji jest osoba fizyczna lub firma,
która zamówiła projekt i dokonała wpłaty.
4. Koncepcja architektoniczna wykonywana jest na podstawie materiałów dostarczonych
do działu projektowego. Dokumentacja powinna zawierać: mapę do celów
projektowych, zagospodarowanie terenu, rzuty parterów istniejących lub planowanych
budynków oraz inne materiały niezbędne do wykonania projektu koncepcji
architektonicznej. W przypadku braku w/w dokumentacji, bądź gdy strony postanowią
inaczej, istnieje możliwość dojazdu na inwestycji i wykonanie fizycznego pomiaru
działki.
5. Data spotkania oraz forma i termin przekazania koncepcji architektonicznej jest
ustalany z projektantem.
6. Stan inwestycji zawarty na przekazanych mapach lub zastany w dniu pomiaru przez
projektanta, uznawany jest za stan ostateczny do wykonania koncepcji
architektonicznej, chyba ze projektant zostanie poinformowany o planowanych lub już
istniejących zmianach w dniu przekazania dokumentacji lub w dniu pomiaru.
Późniejsze wprowadzenie takich zmian nie jest możliwe.
7. Początek prac projektowych następuje z dniem otrzymania przez dział projektowy
potwierdzenia wpłaty kaucji. Termin wykonania wstępnej koncepcji

Zapoznałem się z warunkami wykonania koncepcji
architektonicznej i w pełni je akceptuje.

Miejscowość, Data , Imię oraz Nazwisko

architektoniczne j to 14 dni roboczych. Wykonanie ewentualnych niewielkich
modyfikacji (maksymalnie dwa razy) nie wlicza się do w/w okresu.
8. Wstępna koncepcja architektoniczna jest wysyłana w formie elektronicznej na adres email podany na formularzu. W przypadku braku kontaktu zwrotnego przez okres
powyżej 30 dni kalendarzowych, wstępna koncepcja architektoniczna uznawana jest
za zaakceptowaną i wysyłana pocztą na adres podany
w formularzu, tym samym projekt uznany jest za zakończony.
9. Aby dział projektowy wykonał modyfikację koncepcji architektonicznej należy
na otrzymanym wstępnym rzucie nanieść modyfikacje wraz z jasnym, zrozumiałym
opisem a następnie wysłać ze skanowany dokument do działu projektowego firmy
DREWBET
10. Po wysłaniu koncepcji architektonicznej w formie drukowanej, usługa projektowa
zostaje uznana za zakończoną.
11. Klient lub osoba pośrednia zamawiająca materiał zobowiązana jest do zakupu materiału
zgodnego ze specyfikacją z projektu, co jest warunkiem koniecznym do zwrotu kaucji.
12. Termin zakupu materiału uwzględnionego w projekcie oraz odliczenie kaucji
projektowej wynosi do sześciu miesięcy od daty zakończenia koncepcji
architektonicznej.
13. Inwestor wyraża zgodę na wstęp, na teren nieruchomości przez przedstawiciela Firmy
Drewbet w celu przeprowadzenia wizji lokalnej.
14. Klient wyraża zgodę do wykonania dokumentacji fotograficznej zrealizowanej koncepcji
przez Firmę Drewbet Sp.J., również dla celów reklamowo-promocyjnych. Wykonanie i
wykorzystanie przez Drewbet Sp. J. zdjęć zrealizowanej koncepcji architektonicznej na
posesji Klienta nie będzie stanowić podstawy do zapłaty dodatkowego wynagrodzenia
na jego rzecz.
15. Jeżeli nie zostały poczynione inne ustalenia, majątkowe prawa autorskie do wykonanej
koncepcji architektonicznej przysługują firmie Drewbet Sp. Jawna.
16. Klient akceptuje, ze Firma DREWBET i Projektant nie ponoszą odpowiedzialności za
sposób oraz jakość realizacji wykonania inwestycji, ani nie są zobowiązani
do nadzoru nad realizacją inwestycji przeprowadzonej na podstawie koncepcji
architektonicznej uzyskanej w ramach niniejszego zamówienia
AKTUALNE WARUNKI WYKONANIA KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNYCH DOSTĘPNE
NA WWW.DREWBET.PL

Przyjmuje wykonanie zlecenia

Data i podpis przyjmującego zlecenie

