
Zamówienie i Umowa Sprzedaży  

1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia 
zamówienia do realizacji, to jest doręczenia Klientowi wiadomości e-mail wraz z 
fakturą VAT po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą 
Formularza zamówienia w Portalu Nie mniej jednak Sprzedawca zastrzega sobie 
prawo własności Produktu, aż do czasu uiszczenia całej ceny przez Kupującego.  

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia Zamówienia do realizacji, o czym 
niezwłocznie poinformuje Klienta w wiadomości e-mail.  

3. Za moment uiszczenia ceny poczytuje się datę zaksięgowania całej należnej kwoty na 
rachunku bankowym Sprzedawcy.  

4. Informacje o Produktach podane na stronie internetowej Portalu, w szczególności ich 
opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia 
umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.  

5. W sytuacji, gdy opisy, parametry techniczne i użytkowe w projekcie budowlanym w 
rzeczywistości odbiegają od tych prezentowanych w ofercie zamieszczonej w Portalu 
Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany po złożeniu zamówienia, nadto 
Sprzedawca każdorazowo zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Klienta na 
przedstawione zmiany. Brak akceptacji równoznaczny jest z rezygnacją z zawarcia 
transakcji.  

6. Ceny podane w Portalu są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają 
podatek VAT).  

7. Ceny są wiążące w chwili potwierdzenia ich przez Sprzedawcę.  
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów umieszczonych na 

stronie www.milwicz-architekci.pl/projekty-gotowe, wprowadzania oraz odwoływania 
ofert promocyjnych.  

9. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt 
oraz inne dodatkowe usługi, o których Klient jest informowany na stronach Portalu w 
trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się 
Umową Sprzedaży.  

10. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze 
obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena 
będzie obliczana, a także innych kosztach, będzie każdorazowo przesłana do Klienta.  

11. W przypadku braku Produktu w magazynie Sprzedawcy, Sprzedawca skontaktuje się 
z kupującym, aby indywidualnie ustalić termin realizacji zamówienia lub 
zaproponować inny Produkt dostępny w sprzedaży.  

12. W wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, 
za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, zastrzega sobie wówczas prawo 
do wydłużenia terminu realizacji zlecenia po uprzednim poinformowaniu o tym 
Klienta.  

13. Za pośrednictwem formularza Zamówienia i poczty elektronicznej, Zamówienia mogą 
być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, a Zamówienia składane przez 
telefon mogą być składane w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.  

14. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:  

a. wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta 
potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce 
zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail, zaznaczenie opcji „Zapoznałem się z treścią 
regulaminu i akceptuję jego treść”.  



c. złożenie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty 
elektronicznej podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Portalu, obejmującego dane 
Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce 
zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail, nazwę Produktu i jego ilość, formę dostawy i 
sposób płatności, a także informację o wyborze rodzaju konstrukcji, fundamentów, 
ogrzewania, wentylacji, zamówieniu kosztorysu inwestorskiego, dodatkowego egzemplarza 
projektu oraz wersji projektu – podstawowej lub w odbiciu lustrzanym. W przypadku 
możliwości rozbudowy – o wyborze wariantu rozbudowy. Celem kompletnego złożenia 
zamówienia Klient ponadto jest zobowiązany złożyć oświadczenie, że zapoznał się z treścią 
regulaminu oraz akceptuje jego treść.  

15. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Portalu i udostępnionego w 
nim formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne 
czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje 
dostępne na stronie.  

16. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez kliknięcie 
przycisku „Zamawiam” na stronie wybranego Produktu.  

17. Po podaniu przez Klienta korzystającego z Portalu wszystkich niezbędnych danych, 
wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego 
Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje 
dotyczące:  

1. przedmiotu Zamówienia;  
2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami 

oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);  
3. wybranej metody płatności;  
4. wybranego sposobu dostawy;  
5. danych kontaktowych Klienta;  

6. danych do faktury;  
7. regulaminu;  
8. pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy.  

18. Przed wysłaniem zamówienia Klient ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem 
Portalu oraz pouczeniem odstąpienia od umowy. Kontynuując zamówienie poprzez 
naciśnięcie przycisku „Prześlij” Klient akceptuje treść Regulamin zawierający m.in. 
informacje o Prawie do odstąpienia od umowy.  

19.Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie 
Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie 
wszystkich istotnych elementów Zamówienia wraz z fakturą VAT; z tą chwilą zostaje zawarta 
umowa. Zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu Sprzedawca jest właścicielem Produktu, aż do 
uiszczenia całej ceny przez Kupującego.  

20. Klienci składający Zamówienia za pośrednictwem Portalu lub poprzez przesłanie 
wiadomości elektronicznej w celu złożenia Zamówienia powinni:  

1. podać telefonicznie lub w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do 
Sprzedawcy nazwę Produktu spośród Produktów znajdujących się na stronie 
internetowej Portalu i jego ilość;  



2. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności 
podanych na stronie internetowej Portalu;  

3. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, 
miejsce zamieszkania, numer telefonu oraz adres email, a także informacje o wyborze 
rodzaju konstrukcji, fundamentów, ogrzewania, wentylacji, zamówieniu kosztorysu 
inwestorskiego, dodatkowego egzemplarza projektu oraz wersji projektu – 
podstawowej lub w odbiciu lustrzanym. W przypadkach możliwości rozbudowy – o 
wyborze wariantu rozbudowy.  

21. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo 
przez Sprzedawcę po skompletowaniu całości Zamówienia i dokonaniu przez Klienta 
wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności.  

22. W przypadku Produktu na Zamówienie umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą 
potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji, to jest 
doręczenia Klientowi wiadomości e-mail wraz z fakturą VAT po uprzednim 
przesłaniu przez niego wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej 
Sprzedawcy, w której złożył Zamówienie, wyraził zgodę na jego realizację oraz 
zaakceptował treść Regulaminu. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia 
Zamówienia do realizacji, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta.  

 


