
Regulamin: 

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży w Sklepie 

internetowym firmy Biuro projektowo-inżynierskie  GEO-BUD. 

 

Terminy określone w Regulaminie oznaczają: 

1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do 
czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca 
osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną – która 
dokonuje Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego GEO-BUD (w 
tym również Konsument),  

2. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, 
dotycząca Towarów, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem 
środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną), 

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej 
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, 

4. Regulamin – niniejszy Regulamin  utworzony na podst. art. 8 ust. 3 Ustawy z dnia 10 
lipca  2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 
1204), który określa zasady dokonywania zakupów w sklepie, 

5. Towar – produkt, którego opis jest dostępny w Sklepie, 
6. Sklep Internetowy GEO-BUD – serwis internetowy dostępny pod adresem 

www.geobudbiuro.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, 
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia 

Umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego 
GEO-BUD lub drogą telefoniczną, określające rodzaj i liczbę Towarów. 
 

Postanowienia ogólne: 

1. Internetowy sklep GEO-BUD działający pod adresem www.geobudbiuro.pl prowadzi 
działalność handlową w zakresie sprzedaży projektów gotowych wraz z ich 
ewentualną adaptacją oraz wykonywaniem projektów indywidualnych i projektów 
lokali w centrach handlowych. Sklep GEO-BUD prowadzi sprzedaż wysyłkową na 
terenie Rzeczpospolitej Polski. 

2. Właścicielem firmy Biuro projektowo-inżynierskie GEO-BUD działającej pod adresem 
www.geobudbiuro.pl jest Sebastian Łacek – osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą z siedzibą w miejscowości Niegosław 76, 66-530 Drezdenko o nr NIP 
599-282-85-60 i REGON 080088024. Kontakt z biurem pod nr telefonu zawartym na 
stronie. 

3. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem www.geobudbiuro.pl wymaga akceptacji 
plików cookie przez przeglądarkę użytkownika. Serwis działa na prawidłowo 
skonfigurowanej przeglądarce np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome 
lub innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce. 

 



Zamówienia: 

1. Aby  złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu GEO-BUD  i 
wypełnić wskazany formularz, na stronie „Moje Konto” możemy od razu ustalić 
adresy użytkownika. 

2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwego projektu, kliknięcie znaku 
„Dodaj do koszyka”. Po kliknięciu na „Koszyk” naciskamy przycisk „Realizuj 
Zamówienie” który przenosi nas na stronę „PODSUMOWANIE ZAKUPÓW”. Na tej 
stronie możemy zobaczyć zamówione produkty i wstępnie wybrać sposób dostawy, 
po czym klikamy na przycisk „Dalej”. Zostajemy przeniesieni na stronę „ADRESY” na 
której to wybieramy (z wcześniej ustalonych adresów lub dodajemy nowe) adres 
dostawy i adres rozliczeniowy, możemy też dodać komentarz, który zostanie nam 
dostarczony wraz z zamówieniem, naciskamy przycisk „Dalej”. Przenosimy się na 
stronę wyboru dostawy, wybieramy ostatecznie sposób dostawy po czym 
zaznaczamy warunki korzystania z usług i klikamy przycisk „Dalej”. Następnie 
wybieramy sposób zapłaty i potwierdzamy zamówienie klikając „Potwierdzam 
Zamówienie”. Po zamówieniu towaru Zamawiający otrzyma mail z potwierdzający 
zamówienie. 

3. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez sprzedawcę, który jest 
jednocześnie administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe znajdujące się w bazie 
danych Sprzedawcy nie będą przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w 
realizacji sprzedaży. Klient zgodnie z ustawą ma prawo wglądu do swoich danych 
osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Podanie danych osobowych 
jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi realizację 
zamówienia. 
 

Zawarcie umowy sprzedaży towarów przez sklep internetowy GEO-BUD: 

1. Klient może kupić (tj. zawrzeć Umowę sprzedaży na odległość) za pośrednictwem 
Sklepu Internetowego GEO-BUD lub drogą telefoniczną wybrane przez siebie Towary. 
Umowa sprzedaży Towarów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta 
wiadomości e-mail. W przypadku złożenia Zamówienia drogą telefoniczną Umowa 
sprzedaży Towarów zostanie zawarta wraz ze złożeniem oświadczenia przez 
Konsumenta o zawarciu Umowy sprzedaży utrwalonego na papierze lub innym 
trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia treści proponowanej umowy od 
Usługodawcy. 

2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy 
GEO-BUD należy wejść na stronę internetową www.geobudbiuro.pl, a następnie 
dokonać wyboru Towaru dostępnego w Sklepie Internetowym GEO-BUD i złożyć 
Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Towaru, podejmując kolejne czynności 
techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty. 

3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru drogą telefoniczną, należy zadzwonić na 
odpowiedni numer (wskazany na stronie internetowej Sklepu Internetowego GEO-
BUD), a następnie dokonać wyboru tego Towaru i złożyć Zamówienie ze wskazaniem 
miejsca dostawy Towaru. 



4. Usługodawca informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych 
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez rozstrzygnięcia 
ewentualnego sporu przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów. 

5. Złożenie skutecznego Zamówienia oraz zawarcie Umowy sprzedaży możliwe są 
wyłącznie po akceptacji niniejszego Regulaminu. 

6. Po złożeniu Zamówienia Klient – w przypadku podania adresu e-mail – otrzymuje 
wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem skutecznego złożenia Zamówienia, 
potwierdzającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. E-mail ten może być 
poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Zamówienia. W przypadku, gdy 
w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia wpłynięcia Zamówienia, nie będzie 
możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Klientem, Zamówienie może 
zostać anulowane. 

7. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym 
podatek VAT, etc. W przypadku Umowy sprzedaży Towaru zawartej poprzez Sklep lub 
drogą telefoniczną Klient ma możliwość uiszczenia ceny gotówką przy odbiorze 
dostawy lub przelewem on-line w procesie składania zamówienia. Możliwość 
korzystania z danego sposobu płatności może być uzależniona od sposobu złożenia 
Zamówienia. 

8. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu 
Umowy sprzedaży. Dostarczenie Towaru zostanie zrealizowane nie później niż 
w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych licząc od dnia, w którym została zawarta 
Umowa sprzedaży. Powyższa zasada nie dotyczy Towarów oznaczonych jako projekty 
w przygotowaniu, w stosunku do których Konsument zostanie poinformowany 
o terminie ich dostarczenia najpóźniej w chwili złożenia przez Konsumenta 
Zamówienia. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia Towaru bez wad. 

9. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę jedynie pod 
wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Polski. 

10. Informacja o dostępności Towaru jest zapewniana każdorazowo przy danym Towarze 
na stronie Sklepu Internetowego GEO-BUD lub w trakcie rozmowy telefonicznej. 

11. W celu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich 
niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu 
(ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu 
kontaktowego, adresu e-mail lub innych danych wskazanych przez Usługodawcę za 
pośrednictwem strony internetowej Sklepu (formularza Zamówienia) lub w trakcie 
rozmowy telefonicznej. Podanie przez Klienta nieprawidłowych danych (zwłaszcza 
adresu e-mail) może uniemożliwić realizację Zamówienia przez Usługodawcę. 

12. Termin realizacji Zamówienia zostanie potwierdzony w wiadomości e-mail lub 
w trakcie rozmowy telefonicznej. 

13. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę 
i w przypadku stwierdzenia: 

a. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, 
b. niekompletności przesyłki, 
c. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia  

14. klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Klient 
powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o zaistniałej sytuacji w celu 
przygotowania nowej dostawy. 



Zwroty i reklamacje: 

1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez 
podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 10 (słownie: 
dziesięciu) dni. Wskazany powyżej termin 10-dniowy liczony jest od dnia, w którym 
nastąpiło objęcie Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego 
osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy o świadczenie Usług – od 
momentu zawarcia Umowy. 

2. Odstąpienie od Umowy sprzedaży Towaru skutkuje brakiem możliwości dalszego 
korzystania przez Konsumenta z Towaru, w związku z czym Klient zobowiązany jest 
nie naruszać praw autorskich przysługujących Usługodawcy do Towaru, w tym 
w szczególności: nie zwielokrotniać projektu gotowego żadną techniką (w tym 
techniką reprograficzną), nie dokonywać jakichkolwiek zmian w projekcie gotowym 
oraz nie wykorzystywać zwróconego projektu gotowego, jego kopii lub przeróbek dla 
celów sporządzenia projektu budowlanego, projektu wykonawczego, uzyskania 
pozwolenia na budowę lub wybudowania na ich podstawie jakiegokolwiek obiektu. 
Niezastosowanie się do powyższego zobowiązania skutkować może obowiązkiem 
zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych. Klient zobowiązuje się odesłać 
nienaruszony towar na adres Usługodawcy: „GEO-BUD Sebastian Łacek” ul. 
Niegosław 76, 66-530 Drezdenko. 

3. W przypadku niezgodności doręczonego Towaru z Umową sprzedaży lub 
jakiegokolwiek innego naruszenia praw Klienta należy powiadomić o tym 
Usługodawcę. Reklamację należy doręczyć pisemnie na adres: „GEO-BUD Sebastian 
Łacek” ul. Niegosław 76, 66-530 Drezdenko lub mailowo na adres: 
geobudbiuro@o2.pl  Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 
nie dłuższym niż 10 dni od daty skutecznego złożenia. Za datę złożenia reklamacji 
uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy. W reklamacji Klient powinien 
podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj naruszenia jego 
praw do jakiego doszło wraz z nr zamówienia. Klient zobowiązuje się odesłać 
uszkodzony, towar na adres Usługodawcy: „GEO-BUD Sebastian Łacek” ul. Niegosław 
76, 66-530 Drezdenko, na koszt usługodawcy. Po pozytywnym rozpatrzeniu 
reklamacji towar zostanie wymieniony na nowy lub uzupełniony. 

4. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego 
Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie 
przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. 
W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie 
znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w 
szczególności Kodeksu.  

5. W załączniku nr 2 formularz odstąpienia od umowy.  
6. W załączniku nr 3 formularz reklamacyjny. 

 

Odpowiedzialność: 

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Sklepu Internetowego 
GEO-BUD z powodu skutków działania siły wyższej. 



2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania Towaru 
w procesie budowlanym, a w szczególności za skutki zmian i modyfikacji Towaru. 

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta błędnych 
danych w trakcie składania Zamówienia. 

4. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia 
świadczenia usług w Sklepie Internetowym GEO-BUD z uwagi na konieczność 
konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy 
to praw Konsumenta. 
 

Postanowienia końcowe: 

1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania, dotyczące działania serwisu prosimy kierować 
na adres: geobudbiuro@o2.pl lub listownie na adres: GEO-BUD Sebastian Łacek ul. 
Niegosław 66-530 Drezdenko z dopiskiem „Uwagi dotyczące serwisu”, możemy 
również wysłać wiadomość przez stronę www.geobudbiuro.pl w zakładce „Kontakt”. 

2. GEO-BUD  zastrzega, że ten regulamin może ulec zmianie z uwagi na zmieniające się 
przepisy. Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianach wprowadzonych w 
regulaminie serwisu. 

3. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od chwili ich zamieszczenia 
na serwisie. 

*w przypadku osoby niepełnoletniej – za korzystanie z serwisu niezgodne z zasadami 
niniejszego regulaminu odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni opiekunowie. 
Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do wypełnienia i dostarczenia do GEO-BUD 
formularza (załącznik nr 1)  korzystania z serwisu GEO-BUD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

 

GEO-BUD                                                                                                                       Data, miejscowość: 

Biuro Projektowo-Inżyniersie  

ul. Niegosław 76 

66-530 Drezdenko 

geobudbiuro@o2.pl 

Imię i nazwisko (rodzica/prawnego opiekuna): 

…………………………………………………………………………………………… 

Adres zameldowania: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres korespondencyjny:  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL: 

 ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Zgadzam się na założenie przez mojego syna/córkę 

………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko dziecka) 

profilu użytkownika w Serwisie 

……………………………………………………………………………… 

(adres WWW  Serwisu) 

…………………………………………………………………………….. 
(podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

Podpis 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 

GEO-BUD  

Biuro Projektowo-Inżyniersie  

ul. Niegosław 76 

66-530 Drezdenko 

geobudbiuro@o2.pl 

 

 

Ja ……………………………..……………….. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od 

umowy sprzedaży następujących rzeczy. 

 

Nr oferty/zamówienia: ……………………………………………… 

Data zawarcia umowy: ………………………………………………    Data odbioru: ……………………… 

imię i nazwisko: ………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………….... 

Data: ………………………………………………………………………… 

 

 

Podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

FORMULARZ  REKLAMACYJNY 

 

GEO-BUD                                                                                                                       Data, miejscowość: 

Biuro Projektowo-Inżyniersie  

ul. Niegosław 76 

66-530 Drezdenko 

geobudbiuro@o2.pl 

 

Nr oferty/zamówienia: ……………………………………………… 

Data odbioru: ………………………………………………………….… 

imię i nazwisko: ………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………….... 

Data: ………………………………………………………………………… 

Login użytkownika w serwisie: ..………………………………… 

Nr kontaktowy: ………………………………………………………... 

Opis usterki: 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Podpis reklamującego 

 

 

 

 

 

 


