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1. Jako Zamawiający oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Programu Projekt Koncepcyjny, który został mi udostępniony przez Punkt handlowy 

Organizatora i udostępniany jest przez Organizatora na stronie internetowej www.drogbruk.pl/projekty, niniejszym akceptuje jego postanowienia i potwierdzam 

przystąpienie do Programu. 

2. Jako Zamawiający wyrażam 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 Organizatora. 

3. Jako Zamawiający potwierdzam, że zostałem zapoznany z treścią informacji wynikającej z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) . Informacje te zostały przekazane na osobnym „arkuszu 

informacyjnym RODO”. 

 

 

 

data i podpis Zamawiającego 
 

 

 

 

 

 

data, pieczątka i podpis punktu handlowego      data, pieczątka i podpis punktu handlowego 
 

 

 

 

 

DROG-BRUK A.P. Szczerek Sp. J.  

ul. Polna 29, 98-235 Błaszki, tel./fax: 43 829 15 82  

e-mail: info@drogbruk.pl, www.drogbruk.pl  
NIP 827-19-03-126 

DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO 
Imię i nazwisko: e-mail: telefon: 

   
ADRES INWESTYCJI 

kod pocztowy: miejscowość nazwa ulicy numer 

    
DANE WYKONAWCY (jeżeli jest już znany): 

nazwa firmy e-mail: telefon: 

   
Planowany termin inwestycji:  

Uwagi: 

 

Planowana powierzchnia bruku w m2:  
OBSZARY DO ZAPROJEKTOWANIA (do ujęcia w projekcie) * 

TARAS OGRODZENIE ARCHITEKTURA OGRODOWA ** SCHODY WEJŚCIOWE CHODNIK PODJAZD 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
WERSJA PROJEKTU 

wybrany rodzaj projektu * 
minimalna Ilość 

OBSZARÓW 
minimalna Ilość 

m2 kostki 
wizyta Projektanta 

wysokość 
kaucji 

☐ PROJEKT 2D ONLINE od 3 od 100 m2 
BRAK – ZDALNA PRACA Z KLIENTEM  

na podstawie przesłanych materiałów 
 bez wizyty Projektanta na miejscu inwestycji 

1000 zł 
brutto 

☐ PROJEKT 2D 3 od 150 m2 
PŁATNA WIZYTA PROJEKTANTA 

jedna wizyta Projektanta na miejscu inwestycji 
dodatkowo płatna przed przyjazdem Projektanta (patrz §2 punkt 8) 

☐ PROJEKT 2D PLUS od 4 od 150 m2 
BEZPŁATNA WIZYTA PROJEKTANTA 
jedna wizyta Projektanta na miejscu inwestycji 

☐ PROJEKT 3D PREMIUM od 5 od 300 m2 BEZPŁATNA WIZYTA PROJEKTANTA 
jedna wizyta Projektanta na miejscu inwestycji 

* zaznacz X w kratce ( wybrana wersja Projektu/ wybrany OBSZAR który ma być wykonany z produktów DROGBRUK) 
**  ARCHITEKTURA OGRODOWA to: donice, rabaty na roślinność, miejsca na ognisko, altany wykonane z produktów DROGBRUK z grupy Elementy Dekoracyjne 

POTWIERDZAM ODBIÓR KAUCJI NA WYKONANIE PROJEKTU 

 

PODPIS PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE 

POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE I AKCEPTUJĘ WARUNKI REGULAMINU, POTWIERDZAM ZAPOZNANIE SIĘ Z ARKUSZEM INFORMACYJNYM RODO 

OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA 
PROJEKTU KONCEPCYJNEGO 

http://www.drogbruk.pl/projekty

