
Data przyjęcia zamówienia …………………….

ABW SUPERBUK Sp. z o.o.

Hryniewicze 75/5

16-061 Juchnowiec Kościelny

85 745 40 28

www.superbruk.com.pl

ZLECENIE WYKONANIA KONCEPCJI PROJEKTOWEJ Z MATERIAŁÓW ABW SUPERBRUK Sp. z o.o. 

Punkt handlowy: ………………………………………………………………………………………………………NIP:……………………………………..

Imię i Nazwisko: …………………………..…………………………………………………………..…….......................................
Adres zamieszkania: …………………………………………………..……………………………….…........................................
Adres inwestycji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel. ………………………………………………………………..…. e-mail …………………………….………………..………………………

1. Wykonanie  koncepcji  projektowej  obejmuje  wyłącznie  produkty  ABW  Superbruk  Sp.  z  o.o. z  segmentu
premium (zgodnie z załącznikiem nr 1).

2. Warunkiem przyjęcia  do realizacji  zamówienia  na wykonanie  koncepcji  projektowej  jest  otrzymanie przez
ABW Superbruk Sp. z o.o. od Klienta:

a) wypełnionego formularza – zlecenia,
b) potwierdzenia wpłaty kaucji  w wysokości  1.000,00,00 zł  (słownie:  jeden tysiąc złotych) na poczet

wykonania koncepcji,
c) dokumentacji  (zwymiarowany i aktualny plan zagospodarowania terenu; rzut parteru (przyziemia)

budynku/budynków z zewnętrznymi wymiarami; zdjęcia  domu i  jego otoczenia (w celu uzyskania
poglądu na kolor elewacji, ogrodzenia, stylu domu).

3. Zamówienie  i  zakup  produktów  uwzględnionych  w  projekcie  musi  być  złożone  w  punkcie
handlowym/hurtowni sprzedającym produkty ABW Superbruk Sp. z o.o..
 

4. Prace projektowe polegają na wykonaniu jednej koncepcji opartej na materiałach dostarczonych przez Klienta
po wcześniejszym uzgodnieniu z projektantem zarysu koncepcji. Klient, w ciągu 14 dni od dania otrzymania
koncepcji uprawniony jest do żądania jej jednokrotnej zmiany, która zostanie wprowadzona w uzgodnionym
przez projektanta terminie. 

Projekt  końcowy  zawiera:  zwymiarowany  rysunek  w skali,  przedstawiający  wzór  nawierzchni  z  podaniem
kolorystyki,  rodzaju  i  ilości  materiałów  ABW  Superbruk  Sp.  z  o.o.,  a  także  zestawienie  ilościowe
proponowanych wyrobów uwzględnionych w projekcie. 

5. ABW Superbruk Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w zestawieniu materiałów lub
ułożeniu  nawierzchni  wynikające  z  niedokładnych,  niewystarczających  lub  błędnych  danych  przekazanych
przez  Klienta.  Zestawienie  ilościowe wyrobów  ABW Superbruk  Sp.  z  o.o.  przedstawione  w projekcie  jest
podawane w przybliżeniu i może różnić się od rzeczywistego zapotrzebowania.

6. Termin wykonania aranżacji nawierzchni określa projektant w porozumieniu z Klientem.

7. Firma ABW Superbruk  Sp.  z  o.o.  zastrzega  sobie  prawo do  odstąpienia  od  realizacji  zlecenia  w  zakresie
wykonania  koncepcji  w  terminie  30  dni  od  daty  otrzymania  od  Klienta  wypełnionego  formularza  oraz
dokonania wpłaty. W takim wypadku kwota kaucji podlega zwrotowi w całości.

8. Ewentualne reklamacje dotyczące procesu realizacji koncepcji projektowej Klient jest zobowiązany zgłaszać
pisemnie listem poleconym na adres ABW Superbruk sp. z o.o. Hryniewicze 75/5, Juchnowiec Kościelny lub

http://www.superbruk.com.pl/


drogą elektroniczną na adres superbruk@superbruk.com.pl. Zgłoszenia reklamacyjne zostaną rozpatrzone w
terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

9. Dane osobowe przekazane ABW Superbruk sp. z o.o. przez Klienta będą przetwarzane zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych, jedynie w celach realizacji
zamówienia, kontaktu z klientem, a także przesłania zamówionej koncepcji projektowej. 
Administratorem danych osobowych jest ABW Superbruk sp. z o.o.
Dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  1  roku,  w  pozostałych  przypadkach  do  ustania  przyczyn
biznesowych oraz do momentu odwołania zgody.
Podanie  przez  klienta  danych osobowych,  a także  ich zgody na przetwarzanie  jest  dobrowolne,  jednakże
konieczne do realizacji niniejszego zamówienia. 
Klient  posiada  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  danych  osobowych,  prawo  do  ich
sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

10. Majątkowe prawa autorskie do koncepcji projektowej przysługują w pełni ABW Superbruk sp. z o.o.
Klient ma prawo wykorzystać zakupioną koncepcję projektową w ramach jednej inwestycji.

11. Firma ABW Superbruk Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wykonania dokumentacji fotograficznej zrealizowanej
koncepcji,  również  dla  celów  reklamowo  -  promocyjnych,  na  co  Klient  wyraża  zgodę.  Wykonanie  i
wykorzystanie  zdjęć  przez  ABW  Superbruk  Sp.  z  o.o.   nie  stanowi  podstawy  do  zapłaty  dodatkowego
wynagrodzenia na rzecz Klienta.

12. Opłaty:  

a) Warunkiem realizacji usługi projektowej jest wpłacenie kaucji w wysokości 1.000,00 zł.
b) Kaucja  1.000,00  pln  będzie  rozliczana  po zakupie  materiału  zgodnego  z  załącznikiem  nr  1  do niniejszego

zlecenia w sposób następujący: 

Zakup materiałów z segmen-
tu premium za kwotę netto

PLN
Opłata za projekt w wysokości Zwrot kaucji w wysoko-

ści

10.000,00 0 1.000,00
9.000-9.999 100,00 900,00
8.000-8.999 200,00 800,00
7.000-7.999 300,00 700,00
6.000-6.999 400,00 600,00
5.000-5.999 500,00 500,00

Poniżej 4.999 1.000,00 0

c) Zakup materiału powinien odbyć się w nieprzekraczającym terminie do 3 miesięcy od daty przekazania
koncepcji do Klienta. 

d) Jeżeli Klient nie dokonają zakupu w tym czasie, kaucja w pełnej kwocie traktowana jest jako wynagro-
dzenie za projekt (zostanie wystawiona faktura lub paragon, które zostaną skompensowane z kaucją) 

 ………………………………..   ...…..………………………………..
 Data i podpis Klienta Data i podpis przedstawiciela

     ABW Superbruk Sp. z o.o.

mailto:superbruk@superbruk.com.pl


Załącznik nr 1 do zlecenia 
wykonania koncepcji 
projektowej

Zestawienie materiałów szlachetnych, które mogą być wykorzystane w koncepcji projektowej:

VIP Line
VIP Premium

VIP Łupek Premium

CITY LINE
Linear Premium

Super Mozaik
Super Roma

MODERN LINE

VIP Standard
VIP Łupek Standard

Linear Standard 
Moderno
Hexagon
Megalo

KOSTKI PŁUKANE

Mozaik Płukany
Pikolo Płukane

Domino Płukane
Kwadrat Płukany

SUN LINE

Plaza
Roma
Pikolo

Starobruk
Cegła Bez Fazki

Costa
Playa

NORD LINE 

Płyta OSLO
Płyta MALMO
Płyta BERGEN
Palisada Karbo
Gazon Karbo

STARE MIASTO

Mozaik
Pikolo
Arena
Cegła

Kostka Krawężnikowa

OGRODZENIA
System ogrodzeniowy gładki
System ogrodzeniowy karbo
System ogrodzeniowy łupany

PALISADY

Palisada Łupana
Palisada Palineo

Palisada Trapezowa 


