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1. Zapoznanie z tematem projektowym
Pierwsza konsultacja - określenie tematu projektowego,
oczekiwań, funduszy i preferencji klienta.

Faza wstępna

2. Ustalenie szczegółów dotyczących zakresu i formy projektu
- inwentaryzacja wnętrza (pomiar)
- projekt koncepcyjny
- projekt wykonawczy
- nadzór autorski
3. Podpisanie umowy na wykonanie usługi projektowej
Od podpisania umowy oraz wpłacenia zaliczki w wysokości
25% ceny końcowej zawartej w umowie liczony jest czas na
wykonanie usługi chyba, że w umowie postanowiono inaczej.
* I transza płatności w wysokości 25% od ceny końcowej.

4. Wizja lokalna i inwentaryzacja wnętrza
Wizja lokalna na budowie w celu ocenienia możliwości
przebudowy oraz pomiar pomieszczenia/pomieszczeń
objętych opracowaniem (w przypadku budownictwa nowego
wystarczą materiały przekazane przez dewelopera)
5. Wykonanie planu aranżacji w formie rysunku 2D
Konsultacja z klientem i nanoszenie ewentualnych poprawek
dotyczących rozmieszczenia pomieszczeń oraz wyposażenia
i urządzeń.
Projekt koncepcyjny
(4-6 tygodni)

6. Wykonanie modelu 3D oraz wizualizacji
Konsultacja z klientem i nanoszenie ewentualnych poprawek
dotyczących doboru kolorystyki, mebli i oświetlenia.
7. Przekazanie ostatecznej koncepcji projektu w formie
rysunku planu pomieszczeń 2D oraz foto realistycznych
wizualizacji 3D
Konsultacja z klientem i ostateczna akceptacja przyjętych
rozwiązań. Przekazanie dokumentacji w 2 egz. w wersji
papierowej oraz elektronicznej
* II transza płatności w wysokości 25% od ceny końcowej.

8. Wykonanie dokumentacji technicznej potrzebnej do
zrealizowania projektowanego wnętrza. W skład
dokumentacji wchodzą:
Rysunki techniczne projektowanej przestrzeni
Rysunki obejmujące: rzut wyburzeń, rzut budowlany,
rzut aranżacji, rzut posadzek, rzut sufitów, rzut
wykończeń ściennych, rzut elektryczny, rzut sanitarny.
B) Rysunki techniczne charakterystycznych przekroi i
rozwinięć ścian
Rysunki obejmujące charakterystyczne przekroje i
rozwinięcia ścian szczegółowo obrazujące przyjęte
rozwiązania.
C) Opracowania branżowe:
W przypadku wnętrz użyteczności publicznej – projekt
elektryki, projekt klimatyzacji/wentylacji, projekt
sanitarny, uzgodnienia BHP, Sanepid i PPOŻ.
D) Zestawienia materiałów, wyposażenia oraz
szacunkowy kosztorys
Zestawienia w formie czytelnych tabeli i innych
opracowań opisowych dogłębnie wyjaśniających
przyjęte rozwiązania, materiały oraz wyposażenie
A)

Projekt wykonawczy
(4-6 tygodni)

* III transza płatności w wysokości 50% od ceny końcowej.

Nadzór autorski

9. Nadzór autorski nad prawidłowym przebiegiem budowy
W cenę projektu wliczony jest nadzór autorski obejmujący 2
wizyty na budowie oraz ewentualne korekty oraz aktualizację
projektu wynikające z czynników niezależnych od projektanta.

Projekt koncepcyjny

Od 50 zł m2 *

Projekt koncepcyjny
+
Projekt wykonawczy

Od 100zł m2 *

Nadzór autorski

2 wizyty na budowie w cenie projektu
(+ 200zł każda dodatkowa)

* W celu szczegółowej wyceny projektu wnętrz prosimy o kontakt (cena jest uzależniona od zakresu,
powierzchni oraz skomplikowania projektu).
** Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1
Kodeksu Cywilnego

Dokument sporządzony przez:

Ozdoba Mateusz Architektura
Aleja Południowa 37b
22-600 Tomaszów Lubelski
NIP: 9 2 1 2 0 3 0 7 4 3

tel: +48 780 15 15 05
e-mail: biuro@kresarchitekci.pl

