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 WARUNKI WSPÓŁPRACY 
 

 
1. Projekt wykonywany jest w oparciu o materiały, których EDEN 

CKB Iwona Boreczek, jest dystrybutorem, tj. Jadar, Budokrusz, 

Semmelrock, Polbruk, Kost-Bet. 

2. Podstawą do realizacji usługi projektowej jest wypełniony 
formularz zamówienia, oraz dowód wniesienia opłaty na poczet 

wykonania koncepcji. 

3. W przypadku powierzchni do zaprojektowania większych niż 

250m2, wysokość opłaty wniesionej na poczet wykonania 

koncepcji uzgadniania się indywidualnie. 

4. Prace projektowe polegają na wykonaniu dwóch koncepcji 

projektowych opartych na materiałach i wytycznych 
dostarczonych przez Klienta lub uzgodnionych podczas 

konsultacji z projektantem, takich jak: 

- rzut parteru lub przyziemia budynku w skali 1 : 100 lub 1 : 50 
- plan zagospodarowania terenu  lub szkic sytuacyjny działki, 

uwzględniający ukształtowanie terenu, położenie budynków i 

zieleni oraz pozostałych charakterystycznych elementów 
krajobrazu 

- zdjęcia działki wraz z budynkami 

- wymiary ogrodzenia oraz umiejscowienia wjazdu na posesję, 

furtki, wiaty śmietnikowej, a także innych istotnych miejsc, do 

których prowadzona miałaby być nawierzchnia z kostki 

brukowej np. altana, basen. 
- dodatkowe szkice oraz wszelkie sugestie dotyczące kształtu, 

kolorystyki, wzorów i innych elementów 

5. Podpisując niniejszy formularz Klient zobowiązuje się do 
uiszczenia opłaty za projekt w wysokości 492zł brutto 

przelewem na podany numer konta, wpisując w tytule  
e-projekt/nazwisko 

6. Czas oczekiwania na e-projekt wynosi 7 dni roboczych i może 
ulec wydłużeniu w zależności od nakładu pracy  

7. UWAGA! Jakość dostarczanych informacji o projektowanym 

terenie wpływa  na  końcowy efekt projektu i jego dokładność. 

8. E-PROJEKT  jest propozycją aranżacji, a faktyczne wymiary 

należy skorygować na placu budowy przed ułożeniem kostki 

9. Zestawienie materiałów przedstawia najbardziej prawdopodobne 

ilości potrzebne do wykonania danej koncepcji 

10. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne, 

nieczytelne lub błędne dane o terenie 

11. Początek pracy nad projektem rozpoczyna się w momencie 

zaksięgowania wymaganej kwoty na koncie 

12. Kontakt projektanta z klientem następuje za pośrednictwem 
telefonu i poczty e-mail w celu uzgodnienia szczegółów 

13. Dokumentacja projektowa wysyłana jest na pocztę e-mail w 
formie plansz przygotowanych do druku w formacie a4, a3, a2 

(w zależności od wielkości projektowanego terenu) lub za 
dodatkową opłatą, w wysokości 60zł brutto, możliwy jest druk 

projektu i odebranie dokumentacji w formie skoroszytu z 

planszami projektowymi w siedzibie firmy, tj. 20-831 Lublin, ul. 
Nałęczowska 74 

14. Opóźnienia bądź niemożność wykonania projektu z przyczyn 

leżących po stronie Klienta nie obciążają Firmy EDEN CKB 
Iwona Boreczek. Klient ma dwa tygodnie czasu na przekazanie 

w/w materiałów od kontaktu telefonicznego bądź mailowego z 

projektantem. 

15. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku 

przekroczenia terminu dostarczenia materiałów niezbędnych do 

rozpoczęcia prac projektowych 

16. Klient akceptuje, iż projektant będzie żądał od niego 

dodatkowych informacji niezbędnych do zaprojektowania 

nawierzchni. Klient zobowiązuje się rzetelnie ich udzielić. 

17. W przypadku, gdy EDEN CKB Iwona Boreczek nie będzie miał 
możliwości wykonania projektu w określonym terminie z 

przyczyn od siebie niezależnych, zobowiązany jest 
poinformować o tym fakcie Klienta, przedstawiając, w miarę 

możliwości, przewidywany termin wykonania projektu. 

Niezależnie od tego Firmie EDEN CKB Iwona Boreczek 
przysługuje prawo odstąpienia od współpracy w zakresie 

dotyczącym danego projektu. W takim przypadku Firma EDEN 

CKB Iwona Boreczek złoży Klientowi stosowane oświadczenie, 
co oznaczać będzie anulowanie zlecenia wykonania projektu. W 

takim wypadku kwota wpłacona przez Klienta podlega 

zwrotowi, zaś strony niniejszej umowy zwolnione są z 
obowiązku realizacji zamówienia zgłoszonego przez Klienta. 

18. Klient nie jest uprawiony do zwielokrotniania projektu, 

udostępniania projektu osobom trzecim, bądź wykorzystania 
projektu do realizacji inwestycji w innym miejscu, niż określono 

w formularzu i projekcie. 

19. Klient akceptuje, iż Firma EDEN CKB Iwona Boreczek lub 

projektant w jej imieniu nie jest zobowiązany do nadzoru przy 

realizacji inwestycji przeprowadzonej na podstawie projektu do 
niniejszego formularza. 

20. Firma EDEN CKB Iwona Boreczek zastrzega sobie prawo 
wykonania dokumentacji fotograficznej zrealizowanej 

koncepcji, również dla celów reklamowo – promocyjnych, na co 

Klient wyraża niniejszym zgodę. Wykonanie i wykorzystanie 
przez Firmę EDEN CKB Iwona Boreczek zdjęć nie stanowi 

podstawy do zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz 

Klienta. 

21. Majątkowe prawa autorskie do projektu przysługują Firmie 

EDEN CKB Iwona Boreczek, za wyjątkiem sytuacji, w której 
zostały poczynione inne uzgodnienia. 

22. Klient podpisując niniejszy formularz potwierdza fakt 

zapoznania się z warunkami współpracy oraz oświadcza, że je w 
pełni akceptuje. 

23. Klient nie ma obowiązku zakupu materiałów ujętych w e-
projekcie w firmie EDEN CKB Iwona Boreczek. W przypadku 

dokonania zakupu nie przysługuje Klientowi zwrot wniesionej 

opłaty za e-projekt. 

24. W przypadku dokonania zakupu w firmie EDEN CKB Iwona 

Boreczek przysługuje Klientowi rabat 2% na zakup materiałów 
ujętych w e-projekcie.  


