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FORMULARZ ZAMÓWIENIA USŁUGI PROJEKTOWEJ 
 

 
 

*NR ZLECENIA (WYPEŁNIA ORGANIZATOR)                                          DATA, MIEJSCOWOŚĆ                                                                        
 
 
 
 
 

NAZWA I ADRES DYSTRYBUTORA PRODUKTÓW MARKI GLADIO/PIECZĘĆ 
 
                                                                                                          

W Y P E Ł N I A   Z A M A W I A J Ą C Y 
 

 

IMIĘ I NAZWISKO    

     

ADRES INWESTYCJI                                                                                                                                             POWIERZCHNIA W M2 

 

NR TELEFONU                                                                             ADRES E-MAIL 

       

 

      Wybrane produkty marki GLADIO do uwzględnienia w projekcie 

     

 

      

     DODATKOWE UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO (kolor przeważający, wskazanie terenów zielonych/utwardzonych, własne sugestie) 

 

 
REGULAMIN USŁUGI PROJEKTOWEJ 

 
§ 1 - Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorem USŁUGI PROJEKTOWEJ jest właściciel marki GLADIO – POSIADALO Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Wykno 

40, 97-225 Ujazd, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego pod numerem KRS: 0000691423, posiadającą  
numer  REGON: 590433911 oraz NIP: 773-11-21-302. 

2. Czynności związane z przystąpieniem przez Zamawiającego do USŁUGI PROJEKTOWEJ podejmowane są za 
pośrednictwem przedsiębiorcy, który na podstawie porozumienia zawartego z Organizatorem zobowiązany jest do 
dystrybucji produktów Organizatora, zwanego dalej „DYSTRYBUTOREM”. 

 
§ 2 - Zasady usługi projektowej 

 
1. Do usługi projektowej może przystąpić osoba fizyczna lub prawna zwana dalej Zamawiającym, jeżeli spełni 

następujące warunki: 
a) Wypełni prawidłowo niniejszy formularz Zamówienia Usługi Projektowej*. 
b) Dokona zakupu produktów marki GLADIO o powierzchni powyżej 150m2. 
c) Dokona wpłaty kaucji na poczet Usługi Projektowej, wynoszącej   ……………………………………………... brutto w Punkcie 

Handlowym Dystrybutora. 
d) Zamawiający po wpłaceniu kaucji, otrzyma od Dystrybutora dowód wpłaty. 

 
 

* Przesłanie przez Dystrybutora poprawnie i kompletnie wypełnionego formularza jest podstawą zwrotu kosztów wykonania projektu. 
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2. Zamawiający może odstąpić od umowy bez ponoszenia opłat wskazanych w 1 pkt. 1b do 7 dni od przesłania 
prawidłowo wypełnionego formularza Usługi Projektowej, ale nie po dokonaniu pomiarów przez projektanta. 

3. Zwrot kaucji możliwy jest wyłącznie w Punkcie Handlowym Dystrybutora, w którym została zlecona Usługa 
Projektowa. 

4. Opóźnienia bądź niemożność wykonania Usługi Projektowej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, nie 
obciążają w żaden sposób Organizatora.  

5. Wniesiona opłata, o której mowa §2 pkt.1c nie podlega zwrotowi w przypadku przekroczenia terminu dokonania 
zakupu, a więc 1 rok od dnia przesłania poprawnie wypełnionego formularza do Organizatora lub niezgodności z 
projektową specyfikacją materiałową, np. zakupieniem produktów innych marek oraz w sytuacji, gdy niemożność 
wykonania Usługi Projektowej wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

6. Usługa Projektowa wykonywana jest wyłącznie z wykorzystaniem w projekcie wyrobów marki GLADIO z 
wyłączeniem produktów przemysłowych. 

7. Przysługuje jednorazowa wizyta projektanta na terenie budowy. 
8. Termin realizacji Usługi Projektowej jest każdorazowo uzgadniany indywidualnie z projektantem.  
9. Termin kontaktu projektanta z Zamawiającym wynosi 10 dni roboczych od dnia zarejestrowania przez Organizatora 

zamówienia na Usługę Projektową.  
10. Termin realizacji Usługi Projektowej może wynosić do 21 dni roboczych od dnia wizji lokalnej na miejscu inwestycji 

Zamawiającego.  
11. Prace projektowe polegają na wykonaniu jednej koncepcji opartej na materiałach i wytycznych dostarczonych przez 

Zamawiającego bądź uzgodnionych podczas konsultacji z projektantem, takich jak: 
a) rzut parteru lub przyziemia budynku, 
b) szkic budynku, mapa sytuacyjna, zdjęcia inwestycji,  
c) sugestie i uwagi Zamawiającego. 
12. Zmiany w projekcie Zamawiający może wprowadzić jednorazowo w terminie do 21 dni od daty otrzymania projektu. 
13. W przypadku zgłaszania przez Zamawiającego korekt, o których mowa w §2 punkt 12, termin ulega wydłużeniu o czas 

niezbędny do wprowadzenia zmian. 
14. W przypadku braku zgłoszenia korekt/uwag przez Zamawiającego w terminie o którym mowa w § 2 punkt 12, uznaje 

się, że propozycja Usługi Projektowej została przez Zamawiającego zaakceptowana i jest ostateczna oraz 
Zamawiającemu nie przysługuje prawo do wykonania korekt. 
 

§ 3 – Zobowiązania zamawiającego, organizatora, dystrybutora 
  

1. Podpisując niniejszy formularz Usługi Projektowej Zamawiający zobowiązuje się do: 
a) Przekazania Projektantowi informacji i dokumentów niezbędnych do wykonania Usługi Projektowej, w tym do 

umożliwienia przeprowadzenia wizji w terenie. 
b) Uiszczenia opłaty za projekt w wybranym Punkcie Handlowym Dystrybutora, po czym Dystrybutor zobowiązuje się 

wysłać wypełniony formularz zamówienia projektu mailem na adres: info@gladio.pl 
c) Zakupu materiału, zgodnego ze specyfikacją materiałową. 
d) Pokrycia ewentualnych kosztów dojazdu. 
2. Zamawiający otrzymuje od Projektanta drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail propozycję Usługi 

Projektowej, zawierającą specyfikację materiałów opartą na wyrobach Organizatora wraz z orientacyjną ilością 
każdego z nich – do odbioru w Punkcie Handlowym Dystrybutora, w którym zostało złożone zamówienie na Usługę 
Projektową.  

3. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zakupu materiałów zgodnie ze specyfikacją tylko w Punkcie Handlowym 
Dystrybutora, w którym zostało złożone zamówienie na Usługę Projektową. Przy czym zakup materiałów zgodnych 
ze specyfikacją w Punkcie Handlowym Dystrybutora jest warunkiem koniecznym zwrotu kaucji. 

4. Organizator zastrzega, że podane w Koncepcji Wizualnej ilości materiałów, należy traktować jako orientacyjne, a ich 
ostateczną ilość należy ustalić z Wykonawcą. 

5. Podpisując niniejszy formularz Dystrybutor powinien: 
a) Niezwłocznie poinformować Zamawiającego o możliwości odebrania projektu z pełną specyfikacją materiałową i 

możliwości zakupu materiału. 
6. Projekt wydrukowany w jednym egzemplarzu będzie przekazany Klientowi za pośrednictwem Dystrybutora lub 

Projektanta. 
7. Organizator udziela upoważnienia Zamawiającemu do jednorazowego skorzystania z Projektu, w zakresie i w sposób 

w nim wskazany. Zamawiający nie jest uprawniony do zwielokrotniania Usługi Projektowej, udostępniania Usługi 
Projektowej osobom trzecim, bądź do wykorzystania Usługi Projektowej do realizacji inwestycji w innym miejscu niż 
określono w Formularzu Usługi Projektowej. 

8. Zamawiający akceptuje, iż Organizator, Dystrybutor i Projektant nie są zobowiązani do nadzoru przy realizacji 
inwestycji przeprowadzonej na podstawie Projektu do niniejszego Formularza. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo wykonania dokumentacji fotograficznej zrealizowanej koncepcji dla celów 
reklamowo-promocyjnych, na co zamawiający wyraża zgodę w niniejszym Formularzu. Wykonanie i wykorzystanie 
przez właściciela marki GLADIO zdjęć nie stanowi podstawy do zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz 
Zamawiającego. 
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§ 4 - Postanowienia końcowe 
 

1. Zamawiający, który podpisał niniejszy Regulamin Usługi Projektowej, akceptuje jego postanowienia i potwierdza 
przystąpienie do wykonania Usługi Projektowej. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu w dowolnym 
czasie. 

3. Organizator informuje, iż wykonanie projektu, nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Dystrybutora. 
4. Usługa projektowa dostępna jest u wybranych Dystrybutorów. Informację o dostępności usługi można uzyskać 

kontaktując się poprzez adres mailowy info@gladio.pl lub dzwoniąc pod nr infolinii +48 501 105 504. 
5. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystywanie podanych danych Osobowych przez Organizatora do celów 

Promocyjnych, w szczególności do badania poziomu satysfakcji ze świadczonych przez Organizatora usług (w tym 
realizacji Zamówienia na Usługę Projektową). 

6. Zamawiając usługę Pan/ Pani wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez POSIADALO Sp. z 
o.o. Sp. k. z siedzibą Wykno 40; 97-225 Ujazd, w celu realizacji usługi i prowadzenia korespondencji z nią związanej. 
Zgoda ta może być cofnięta w każdej chwili, a Panu/ Pani przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych 
oraz ich poprawiania. 

 
 

Zapoznałem/am się z powyższymi informacjami. 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………                                                                   .…………………………………………………………………………………………… 

           Data i podpis Przedstawiciela                                                                                                  Data i podpis Zamawiającego 
          Punktu Handlowego Dystrybutora                             
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