FORMULARZ ZAMÓWIENIA PROJEKTU KONCEPCYJNEGO
Świat kostki brukowej
adres inwestycji
/budowy

imię i nazwisko

e-mail

telefon kontaktowy

UWAGI

ZAKRES OPRACOWANIA

powierzchnia w m2
przewidywany termin
realizacji inwestycji
REGULAMIN PROGRAMU PROJEKT KONCEPCYJNY
§ 1 - Postanowienia ogólne
Organizatorem PROGRAMU zwanej w dalszej części Regulaminu Programem, jest firma Drog-Bruk A.P.Szczerek Sp.j. z siedzibą w Błaszkach przy ul. Polnej 29, wpisaną pod
nr KRS 0000297842 w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego zwany dalej
„Organizatorem”.
W Programie może brać udział przedsiębiorca lub osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, która spełnia zasady Programu określone w §2.
Uczestnik, który podpisał niniejszy Regulamin oraz wypełnił i złożył formularz Zamówienia Projektu Koncepcyjnego, oświadcza, że akceptuje jego postanowienia i potwierdza
przystąpienie do Programu.
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§ 2 - Zasady Programu
Każdy uczestnik, programu zwany dalej Zamawiającym może przystąpić do Programu, jeżeli spełni następujące warunki:
Zamawiający wypełni prawidłowo formularz Zamówienia Projektu Koncepcyjnego.
Zamawiający dokona zakupu kostki Organizatora w ilości przekraczającej 150m2 (Projekt Koncepcyjny 2D) lub powyżej ilości
przekraczającej 300m2 (Projekt Koncepcyjny 3D)
Zamawiający dokona wpłaty w punkcie Handlowym Organizatora, zwrotnej kaucji wynoszącej 500zł brutto (2D) lub 800 zł brutto (3D)
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Jeżeli łączna powierzchnia kostki brukowej nie przekracza 250 m2, Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia uzupełnionego szkicu i
zdjęć terenu wraz z elementami infrastruktury (budynki, ogrodzenia, istniejąca roślinność) – Załącznik nr 1
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Projekt Koncepcyjny, wykonywany jest wyłącznie z wykorzystaniem aktualnej oferty produktowej organizatora z wyłączeniem kostki BEHATON i HOLLAND.
Zamawiający po wpłaceniu kaucji otrzyma od podmiotu przyjmującego kaucję dowód wpłaty.
Wpłacona kaucja podlega zwrotowi wyłącznie pod warunkiem zakupu i zapłaty za zamówiony towar organizatora w Punkcie Handlowym w którym zostało złożone
zamówienie Projektu Koncepcyjnego w terminie do 6 miesięcy od daty złożenia Zamówienia Projektu Koncepcyjnego.
W ramach złożonego Zamówienia, Zamawiający otrzymuje od Organizatora elektronicznie propozycję Projektu Koncepcyjnego w formacie PDF.
Organizator dopuszcza wprowadzenie przez Zamawiającego maksymalnie 3 modyfikacji do przesłanego Projektu Koncepcyjnego.
Organizator zastrzega, że może prowadzić uzgodnienia dotyczące Projektu Koncepcyjnego, również z wykorzystaniem poczty e-mail oraz kontaktu telefonicznego
bez konieczności osobistej wizyty na miejscu inwestycji.
Organizator ma prawo do odmowy wizyty na miejscu inwestycji, jeżeli odległość do miejsca inwestycji Zamawiającego od siedziby Organizatora przekracza 200 km.
Termin kontaktu Organizatora z Zamawiającym wynosi 5 dni roboczych od dnia dostarczenia/ zarejestrowania do/u Organizatora prawidłowo wypełnionego formularza
Zamówienia Projektu Koncepcyjnego.
Termin realizacji Projektu Koncepcyjnego jest uzależniony od ilości nanoszonych przez Zamawiającego modyfikacji i może wynosić do 21 dni roboczych od dnia dostarczenia
prawidłowo uzupełnionego szkicu na Załączniku nr 1 lub wizji lokalnej na miejscu inwestycji Zamawiającego.
Zamawiający w ramach Projektu Koncepcyjnego otrzymuje:
a) Koncepcję Wizualną aranżacji terenu opartą na produktach Organizatora.
b) Specyfikację materiałów opartą na wyrobach Organizatora wraz z orientacyjną ilością każdego z nich.
Organizator zastrzega, że podane w Koncepcji Wizualnej ilości materiałów należy traktować jako orientacyjne, a ich ostateczną ilość należy ustalić z Wykonawcą.
§ 3 - Postanowienia końcowe
Uczestnik, który podpisał niniejszy Regulamin akceptuje jego postanowienia i potwierdza przystąpienie do Programu.
Drog-Bruk A.P. Szczerek Sp.j. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu.
Do chwili zakupu przez Zamawiającego, produktów objętych Programem, Koncepcja Wizualne stanowi własność Organizatora i nie może zostać wykorzystywana bez jego
zgody.
Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie przez Organizatora dla celów promocyjno-reklamowych dokumentacji fotograficznej po wykonanej inwestycji oraz udostępnianie
tych fotografii osobom trzecim, w szczególności w katalogach promocyjnych oraz na stronie internetowej.
Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora będącego jednocześnie administratorem tych danych, dla potrzeb niezbędnych do
realizacji projektu Koncepcyjnego na rzecz Zamawiającego. Zamawiający ma prawo dostępu do danych w każdym czasie, poprawiania ich, zmiany i żądania ich usunięcia po
zrealizowaniu Projektu Koncepcyjnego lub odstąpienia od Programu. Obowiązek podania danych jest dobrowolny.

POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE I AKCEPTUJĘ WARUNKI REGULAMINU

data i podpis

PODPIS PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE

data, pieczątka i podpis punktu handlowego
POTWIERDZAM ODBIÓR KAUCJI NA WYKONANIE PROJEKTU
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