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WŁASNY

ZLECONY

ZLECONY + HDS

L.P.
NAZWA WYROBU + 

WYSOKOŚĆ/GRUBOŚĆ
KOLOR ILOŚĆ m

2
/szt.

CENA 

JEDNOSTKOWA 

NETTO

WARTOŚĆ NETTO
WARTOŚĆ 

BRUTTO

TERMIN 

REALIZACJI 

(OD…DO)

1. -  zł                     -  zł             

2 -  zł                     -  zł             

3. -  zł                     -  zł             

4. -  zł                     -  zł             

5. -  zł                     -  zł             

6. -  zł                     -  zł             

7. -  zł                     -  zł             

8. -  zł                     -  zł             

9. -  zł                     -  zł             

10. Palety transportowe 36,58 zł               -  zł                     -  zł             

-  zł                     -  zł            
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Podpis Kupującego jest potwierdzeniem za rodzaj i ilość zamawianego towaru. Kupujący bierze pełną opowiedzialność za rodzaj oraz ilość zamóionego towaru.

Klient oświadcza, zę wyraza zgodę na podwyższenie cen produktów betonowych objętych  niniejszym zamówieniem w trakcie jego realizacji w przypadku podwyżaszenia cen 

materiałów do produkcji tj. cementu, kruszyw itp. oraz w innych przypadkach wzrostu cen niezależnych od Sprzedającego.

termin uzależniony jest od rodzaju zamawianego wzoru.

Towar sprzedawany jest tylko na całe palety.

Kupujący oświadcza, że wszystkie osoby podpisujące dokumenty WZ na budowie są upoważnione do odbioru towaru.

Podpis i pieczęć osoby akceptującej warunki złożonego 

zamówienia po stronie dostawcy*
1

pola obowiązkowe

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z ww. warunkami udzielonej gwarancji.

Data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do złożenia zamówienia*
1

Podpisanie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Warunków Gwarancji, które dostępne są na stronie www.zielbruk.pl.

Klient oświadcza, iż zapoznał się z podstawową zasadą układania wibroprasowanych elementów betonowych tj. układanie z min. 3 palet mieszając jednocześnie 

produkty z poszczególnych warstw. Jest to jedyny sposób, który pozwoli uniknąć nierównomiernego koncentrowania się koloru na układanej nawierzchni i/lub 

murze.

Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszego zamówienia i zawartej w jego następstwie umowy będą rozpatrywane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby ZIEL-BRUK Sp.

z o. o. albo ZIEL-BRUK. MAKAREWICZ ( w zależności od miejsca złożenia zamówienia).

Za palety transportowe naliczana jest kaucja w wysokości od 36,58 do 100 zł/szt. netto (od 44,99 do 123 zł/szt. brutto). Warunkiem zwrotu kaucji jest wystawienie przez

Sprzedającego faktury na kwotę zwracanych palet oraz dołączenie dokumentu przyjęcia palet -PZ (przyjęcie), podpisanego przez upoważnionego pracownika ZIEL-BRUK Sp. z o.

o. albo ZIEL-BRUK. MAKAREWICZ. Jeżeli Kupujący nie jest płatnikiem VAT - Sprzedający wystawia fakturę korygującą po przedstawieniu przez Kupującego dokumentu PZ

(przyjęcie) - w sposób i na warunkach określonych w zdaniu poprzednim. Zwrot palet następuje staraniem Kupującego na jego koszt i ryzyko do 90 dni od ich zakupu.

Termin realizacji zamówienia na Kostki Szlachetne od 7 do 45 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia*
2

Kaucja za palety transportowe w formie gotówkowej zwracana jest po  wcześniejszym co najmniej jednodniowym uprzedzeniu o zamiarze zdania palet.

Administratorem dobrowolnie podanych danych osobowych jest ZIEL-BRUK Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim ul. Mosiężna 27, 66-400 Gorzów Wlkp. lub ZIEL-BRUK 

MAKAREWICZ z siedzibą w m. Płoty ul.Lubuska 28, 66-016 Czerwieńsk (w zależności od miejsca zlożenia zamówienia). Dane osobowe zbierane są w celu zawarcia oraz 

wykonania umowy, co jest przesłanką legalności przetwarzania danych osobowych wyrażoną w art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. Każdemu, czyje dane są przetwarzane, przysługuje prawo do:                                                                                                                                                                                

- żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,  

- ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub  

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także  

- żądania przeniesienia danych  

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

Jednocześnie informujemy, iż dla ZIEL-BRUK Sp. z o.o., i ZIEL-BRUK MAKAREWICZ Edward Makarewicz został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym 

można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod.gorzow@zielbruk.pl; iod.ploty@zielbruk.pl   

Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające w imieniu administratora danych osobowych.

Dane osobowe, pozyskane w oparciu o powyżej wyrażoną zgodę będą przetwarzane przez ZIEL-BRUK Sp. z o. o i ZIEL-BRUK MAKAREWICZ Edward Makarewicz  w celach 

wykonania umowy do czasu jej realizacji oraz realizacji celów i obowiązków prawnych z umową związanych.

Towar do momentu zapłaty pozostaje własnością producenta.

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady dotyczące ilości, kolorystyki i jakości w postaci mechanicznych uszkodzeń i zostanie rozpatrzona wyłącznie jeżeli zostanie zgłoszona w 

terminie 5 dni od dostawy.

Strony będące przedsiębiorcami wyłączają obowiązywanie rękojmi.

Termin realizacji zamówienia na ogrodzenia i mury od 7  do 45 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia*
2

Sprzedajacy udziela Gwarancji na zakupione towary na okres 36 miesięcy od dnia ich dostawy. Gwarancja w zakresie poprawnych wymiarów lub kolorystyki zamawianego towaru 

obowiązuje wyłącznie w sytuacji zgłoszenia tego faktu przed jakimkolwiek wykorzystaniem towaru. W innym wypadku gwarancja nie obejmuje ani wymiarów ani kolorystyki.

Niniejsze zamówienie zobowiązuje zamawiającego do odbioru towaru i zapłaty należności, a sprzedający do jego realizacji.

Na poczet złożonego zamówienia Kupujący wpłaci zaliczkę w wysokości: 50 % dla Elementów SHOT, 100 % dla Elementów SL, a w razie nie odebrania przez Kupującego 

zamówionego towaru wpłacona zaliczka przepada na rzecz ZIEL-BRUK Sp. z o. o. lub ZIEL-BRUK MAKAREWICZ w zależności od miejsca złożenia zamówienia.

Termin realizacji zamówienia na Kostki Przemysłowe od 1 do 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia*
2

Wykwity na kostce, różnice w odcieniach oraz wymiarach do 3 mm zgodnie z normą PN-EN 1338, dla Produktów Szlachetnych PN-EN 13198 oraz PN-EN 771-3 nie są wadą i nie

stanowią podstawy do reklamacji.

NIP*
1

ZAMÓWIENIA PROSIMY            

KIEROWAĆ NA ADRES 

SPRZEDAJĄCEGO

Pieczęć / Imię, Nazwisko/Nazwa Kupującego*
1 

www.zielbruk.pl

RODZAJ  

TRANSPORTU*
1

ADRES DOSTAWY*

ADRES E-MAIL*
1

Warunkiem realizacji zamówienia jest przedłożenie dokumentów rejestracyjnych Kupującego: KRS lub wpis do ewidencji, NIP i REGON (nie dotyczy klientów indywidualnych, którzy 

dokonują płatności w formie przedpłaty, kartą kredytową lub kartą płatniczą lub gotówką).

RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

TELEFON KONTAKTOWY*
1

Warunki realizacji zamówienia

OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU W SPRAWIE DOSTAWY*
1

http://www.zielbruk.pl/

