
Formularz zamówienia
 „Bezpłatnego Projektu”

DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO
IMIĘ I NAZWISKO ADRES INWESTYCJI KONTAKT (tel/e-mail)

ELEMENTY PROJEKTU
PODJAZD/ ŚCIEŻKI OGRODZENIE SCHODY TARAS ELELEMNTY MAŁEJ ARCH.

(do ujęcia w koncepcji)

PAKIET

E-PROJEKT
Konsultacje z projektantem głównie mailowo
lub telefonicznie. W tej opcji Zleceniodawca 
zobowiązany jest do samodzielnego wykonania 
pomiarów swojej działki 

    Projekt zdalny On-line

    Powierzchnia:  do100 m2
    Zaliczka: 650 zł/brutto
    Ilość koncepcji: 1
    Opcja dojazdu projektanta: projekt zdalny on-line, brak wizyty projektanta
    Czas realizacji : ok 15 dni roboczych*

PROJEKT PREMIUM

    Powierzchnia: pow. 400 m2
    Zaliczka: 1200 zł/brutto
    Ilość koncepcji: 1
    Opcja dojazdu projektanta  do 250 km w cenie projektu
     pow. 250km cena dojazdu 2 zł/km brutto**
    Czas realizacji : ok 15 dni roboczych*

PROJEKT EKSPRES

Dodatkowa opcja umożliwiająca znacznie szybszy czas 
realizacji zmówionego projektu!

    Obejmuje zasady funkcjonowania Projektu Plus i Projektu Premium 
    Zaliczka: wysokość zależna od  wybranego pakietu 
                    (przy czym jej 50% jest bezzwrotne)

    Czas realizacji : ok 7 dni roboczych*

PROJEKT PLUS
Projektant PEBEK umówi się na wizytę w terenie.
Zleceniodawca Zobowiązany jest dostarczyć potrzebne materiały 
według informacji zawartych w formularzu bezpłatnego projektu, 
które pomogą projektantowi w wykonaniu inwentaryzacji  działki

    Powierzchnia: 100-400 m2
    Zaliczka: 900 zł/brutto
    Ilość koncepcji: 1
    Opcja dojazdu projektanta: do 250 km w cenie projektu
     pow. 250km cena dojazdu 2 zł/km brutto**
    Czas realizacji : ok 15 dni roboczych*

    
    Cena: Dodatkowo płatna do wybranego pakietu 
                250zł/brutto,  bezzwrotna
    

Projektant PEBEK umówi się na wizytę w terenie.
Zleceniodawca Zobowiązany jest dostarczyć potrzebne materiały 
według informacji zawartych w formularzu bezpłatnego projektu, 
które pomogą projektantowi w wykonaniu inwentaryzacji  działki

OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO:
1. Jako Zamawiający oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Bezpłatnego 
Projektu, który został udostępniony mi przez Punk handlowy Organizatora oraz 
na stronie internetowej www.pebek.pl, niniejszym akceptuję jego postanowienia i 
potwierdzam przystąpienie do Bezpłatnego Projektu. Załącznik nr1 i Załącznik nr 2
2. Jako Zamawiający akceptuję iż otrzymany przeze mnie projekt będzie  projektem 
Koncepcyjnym i nie jest dokumentacją architektoniczno-budowlaną, stanowi 
jedynie ogólną koncepcję układu nawierzchni a zestawienie materiałowe podawane 
jest 
w przybliżeniu i może  nieznacznie różnić się od rzeczywistego. Każda 
koncepcja musi zostać zweryfikowana przez wykonawcę w terenie. Projektant/ 
Firma PEBEK nie ponoszą odpowiedzialności za błędne przygotowanie terenu
3. Jako Zamawiający potwierdzam, że Administratorem Moich danych osobowych 
jest PEBEK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. 
Metalowców 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział 
Gospodarczy pod numerem 0000148263, posiadająca NIP: 8840007764, REGON 
890332632 (dalej: „administrator”);
Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: 
administrator@pebek.pl 

DATA I PODPIS ZAMAWIAJĄCEGO
--------------------------------------------------------------------------------

PODPIS PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE

DATA, PODPIS,MAIL  I PIECZĄTKA PUNKTU HANDLOWEGO

PEBEK Sp. z o.o. 
58-100 Świdnica, ul.Metalowców 14

  
 
 

 

Tel.: +48 74 852 05 23
biuro projektowe: Tel.: 739 033 410

formularz wysyłać na : projektowanie@pebek.pl
                                             zamowienia@pebek.pl

* czas wykonania koncepcji zależny jest od obłożenia projektanta pracą 
oraz od indywidualnych ustaleń.

* * dojazd liczony w obie strony od lokalizacji firmy do adresu inwestycji

WIZUALIZACJA 3D

--------------------------------------------------------------------------------

* * * pobrana zaliczka zostanie w pełni zwrócona podczas zamówienia materiału



 
Załącznik nr 1 

PODSTAWOWE DANE WYMAGANE DO OPRACOWANIA PROJEKTU  

  
  

   

 

 
 

 

!!! WSZYSTKIE WYMIARY PROSIMY PODAWAĆ W CENTYMETRACH,

SZKIC Z INWENTARYZACJĄ TERENU POWINIEN ZAWIERAĆ:

1.Aktualny podkład geodezyjny z inwentaryzacją terenu (1:500, 1:1000)/ mapa do celów projektowych z naniesioną 
istniejącą zabudową, infrastrukturą techniczną (gaz, elektryczność, kanalizacja, etc.) oraz z zielenią. Można go zakupić 
w Miejskim Wydziale Geodezji lub zgłosić jego wykonanie geodecie.

2.W przypadku braku aktualnego podkładu geodezyjnego/ mapy do celów projektowych

Pakiet Plus i Premium - Projektant wykona potrzebne pomiary podczas spotkania z Inwestorem 
( projektan i firma nie ponosi odpowiedzialności za różnice podczas prac wykonawczych) 

Pakiet E-Projekt - Inwestor Zobowiązuje się do samodzielnego stworzenia szkicu z inwentaryzacją terenu ( format a4 lub a3) 
terenu według poniższych wytycznych:
 

 
   

 

1. Zaznaczone kierunki stron świata (N / S / W / E).  
2. Wrysowane granice terenu opracowania.   
3. Naniesioną i zwymiarowaną (długość / szerokość) zabudowę (mieszkalną, gospodarczą, etc.)  

z zaznaczonymi (jeśli istnieją): wejściem, schodami i tarasem, wjazdem do garażu, etc. wraz z zaznaczoną  
odległością budynków względem siebie i od granic działki.  

4. Wrysowane i zwymiarowane (długość / szerokość) pozostałe istniejące elementy zagospodarowania terenu,  
takie jak:   
droga piesza / jezdna, parking, podjazd, plac, taras, wjazd na posesje  
tereny zieleni (obrys): trawnik, drzewa i krzewy iglaste i liściaste  
woda (istniejące zbiorniki ozdobne i kąpielowe)   
architektura ogrodowa (altana, mostek, pergola, kominek, etc.)   
plac i schowek gospodarczy.   

5. Zaznaczone istniejące uzbrojenie terenu - usytuowane w granicach opracowania (studzienki kanalizacyjne,  
napowierzchniowe słupy, etc.).  

6. W przypadku zróżnicowanego ukształtowania powierzchni terenu i występujących dużych różnic wysokości  
– należy wykonać pomiary wysokości w punktach charakterystycznych (maximum  i minimum)  
samodzielnie lub z udziałem geodety;  

7. Zaznaczone miejsca stale lub okresowo podmokłe (o ile takie występują).  
8. ZDJĘCIA przedstawiające: elewacje budynków, ogrodzenie, obszar opracowania, sąsiedztwo.  

E-PROJEKT

PROSIMY o przygotowanie CZYTELNYCH szkiców z inwentaryzacją, na bazie której opracowujemy dla Państwa projekt
 NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDNIE WYKONANE POMIARY W TERENIE.

N

BUDYNEK

GARAŻ
(wolnostojący)

 

 

 

strzałka północy

istniejąca/ planowana
wiata garażowa

istniejący budynek

istniejący/ planowany
bieg schodowy

istniejące ogrodzenie

granica działki

furtka brama wjazdowa
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Załącznik nr 2

Ogólne Warunki Wykonania Bezpłatnego Projektu
 

1. Warunkiem skorzystania z oferty jest wpłata zaliczki zgodnie z wybranym pakietem i przesłanie potwierdzenia przelewu do punktu
Handlowego w którym wypełniano formularz zamówienia. Punk Handlowy zobowiązany jest do przekazania potwierdzenia wpłaty 
do firmy PEBEK na adres zamówienia@pebek.pl. Otrzymanie przez firmę PEBEK potwierdzenia rozpoczyna procedurę projektowa.
Zaliczka zostanie w pełni odliczona od ceny zakupu materiałów po całkowitym zakończeniu procesu projektowego
2. Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć aktualny i w pełni zwymiarowany szkic z zagospodarowania posesji według Zał.1, 
w przypadku 
wybrania opcji E-PROJEKT, która jest wyłącznie opcją zdalną, która nie obejmuje dojazdu projektanta.
3. Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć skan aktualnej mapy do celów projektowych, rzut parteru budynku przy wybraniu
 opcji PROJEKT PLUS i PROJEKT PREMIUM. W przypadku braku  aktualnych  map projektant samodzielnie wykona wymiarowanie 
podczas wizyty ( projektant nie ponosi odpowiedzialności za błędy pomiarowe)
4. W przypadku PROJEKTU PLUS I PROJEKTU PREMIUM, w umówionym wcześniej terminie dochodzi do spotkania Projektanta 
PEBEK SP.z o o. ze Zleceniodawcą na terenie posesji oraz omówienia szczegółów inwestycji.
5. Każdy pakiet zawiera przygotowanie :
     - 1 Koncepcji (2D) zagospodarowania przestrzeni z naniesionymi podstawowymi wymiarami
     - 1 planszy zawierającej pełne wymiarowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni
     - 1 planszy zamierającej koncepcję układu obrzeży, palisad, stopni ( jeśli koncepcja tego wymaga) 
     - do każdego pakietu istnieje możliwość wizualizacji 3D- cena 250 zł/brutto - bezzwrotne
6. Wizualizacja 3D jest opcją dodatkową, wykonywana jest od pierwszych poprawek przesłanej koncepcji - cena 250zł/brutto - 
bezzwrotnie
7. Po otrzymaniu propozycji od projektanta PEBEK Sp. z o.o Zleceniodawca w przeciągu 7 dni przesyła drogą elektroniczną informację 
o poprawkach lub akceptacji koncepcji. Zleceniodawcy przysługują poprawki do koncepcji, natomiast każda nagła,znacząca zmiana 
koncepcji to koszt 50zł/ brutto - bezzwrotne
8. Po zatwierdzeniu przez Zleceniodawcę koncepcji lub jej poprawek, Projektant przekazuje pakiet dokumentów jak w pkt.5 
do Zleceniodawcy i dystrybutora, u którego została zgłoszona usługa 
9. Aby uzyskać zwrot wpłaconej zaliczki należy dokonać zakupu materiałów u Dystrybutora firmy PEBEK Sp z o.o zgodnie z projektową 
specyfikacją materiałową w ciągu 3 miesięcy od wykonania projektu, w wyjątkowych sytuacjach termin ten może zostać wydłużony. 
W przypadku rezygnacji z planowanego zakupu wyrobów PEBEK Sp. z o.o po otrzymaniu pierwszej koncepcji wpłacona zaliczka zostaje 
potraktowana jako wynagrodzenie za wykonanie projektu i nie podlega zwrotowi
10. Otrzymany przez Zleceniodawcę projekt nie jest dokumentacją architektoniczno-budowlaną, stanowi jedynie ogólną koncepcję układu 
nawierzchni, zestawienie materiałowe podawane jest w przybliżeniu i może różnić się od rzeczywistego, zaleca się zakup 7-10% materiału 
więcej. Każda koncepcja musi zostać zweryfikowana przez wykonawcę w terenie. Projektant/ Firma PEBEK nie ponoszą odpowiedzialności 
za błędne przygotowanie terenu
11. Projekt jest własnością Pebek Sp. z o.o i integralną częścią zamówienia na asortyment firmy
12.Pebek Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji fotograficznej zrealizowanej koncepcji, również dla celów 
reklamowo-promocyjnych, na co niniejszym klient wyraża zgodę. Wykonanie i wykorzystanie przez Pebek Sp. z o.o zdjęć nie stanowi 
podstawy do zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Zleceniodawcy.
13. Wpłata zaliczki jest potwierdzeniem zapoznania się z warunkami oferty Bezpłatny Projekt
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DOSTĘPNE PAKIETY

E-PROJEKT
Konsultacje z projektantem głównie mailowo
lub telefonicznie. W tej opcji Zleceniodawca 
zobowiązany jest do samodzielnego wykonania 
pomiarów swojej działki 

    Projekt zdalny On-line

    Powierzchnia:  minimalna brak - do 100m2
    Zaliczka: 650 zł/brutto***
    Ilość koncepcji: 1
    Opcja dojazdu projektanta: projekt zdalny on-line, brak wizyty projektanta
    Czas realizacji : ok 15 dni roboczych*

PROJEKT PLUS
Projektant PEBEK umówi się na wizytę w terenie.
Zleceniodawca Zobowiązany jest dostarczyć potrzebne materiały 
według informacji zawartych w formularzu bezpłatnego projektu, 
które pomogą projektantowi w wykonaniu inwentaryzacji  działki

    Powierzchnia: 100-400 m2
    Zaliczka: 900 zł/brutto***
    Ilość koncepcji: 1
    Opcja dojazdu projektanta: do 250 km w cenie projektu
     pow. 250 km cena dojazdu 2 zł/km brutto**
    Czas realizacji : ok 15 dni roboczych*

PROJEKT PREMIUM

    Powierzchnia: pow. 400 m2
    Zaliczka: 1200 zł/brutto***
    Ilość koncepcji: 1
    Opcja dojazdu projektanta  do 250 km w cenie projektu
     pow. 250km cena dojazdu 2 zł/km brutto **
    Czas realizacji : ok 15 dni roboczych*

PROJEKT EKSPRES
Dodatkowa opcja umożliwiająca znacznie szybszy czas 
realizacji zmówionego projektu!

WIZUALIZACJA 3D
    
    Cena: Dodatkowo płatna do wybranego pakietu  250zł/brutto,  bezzwrotna
    

Projektant PEBEK umówi się na wizytę w terenie.
Zleceniodawca Zobowiązany jest dostarczyć potrzebne materiały 
według informacji zawartych w formularzu bezpłatnego projektu, 
które pomogą projektantowi w wykonaniu inwentaryzacji  działki

* czas wykonania koncepcji zależny jest od obłożenia projektanta pracą 
oraz od indywidualnych ustaleń.

* * dojazd liczony w obie strony od lokalizacji firmy do adresu inwestycji
* * * pobrana zaliczka zostanie w pełni zwrócona podczas zamówienia materiału

    Obejmuje zasady funkcjonowania Projektu Plus i Projektu Premium 
    Zaliczka: wysokość zależna od  wybranego pakietu 
                    (przy czym jej 50% jest bezzwrotne)

    Czas realizacji : ok 7 dni roboczych*
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