
 

 

Regulamin 

Etapy współpracy 

1. Wstępna konsultacja, na której ustalamy zasięg i zakres pracy projektowej.  

Ustalamy indywidualne potrzeby estetyczne, praktyczne i budżetowe. 

2. Pomiar na obiekcie z dokumentacją fotograficzną. 

Identyfikacja szczegółowa wymiarów projektowanego wnętrza, z identyfikacją 

usytuowania istniejących pionów kanalizacyjnych, 

kominowych itp. 

3. Realizacja projektu.  

Czas generowania projektu uzależniony jest od ilości realizowanych zleceń. 

4. Analiza projektu.  

Projekt do analizy przekazany jest drogą elektroniczną i weryfikowane do momentu 

akceptacji 

5. Akceptacja. 

Pozwala na zamknięcie procesu tworzenia i przejście do etapu przygotowania 

szczegółowego projektu wykonawczego w postaci rysunków technicznych. 

6. Realizacja dokumentacji technicznej. 

Projekt układu ścian działowych. 

Projekt punktów elektrycznych z  podziałem na strefy. 

Projekt punktów hydraulicznych.. 

Projekt sufitów podwieszanych. 

Projekt układu płytek ceramicznych, elementów dekoracyjnych. 

Zwymiarowanie techniczne zabudowy karton - gips. 

7. Nadzór autorski w trakcie realizacji. 

8. Dokumenty potrzebne do realizacji usługi projektowej. 

 

Czas realizacji projektu to zasadniczo 14 dni roboczych - termin ten modyfikowany jest w 

zależności od ilości realizowanych zleceń i potrzeby klienta. 

 

Zawartość projektu w kategorii 

Poniższe ceny możliwe są do negocjacji w zależności od wielkości powierzchni i stopnia 

trudności.  

Podstawą realizacji projektu jest, rzut wnętrza i rozmowa o indywidualnych potrzebach 

funkcjonalnych i estetycznych. 

 

PAKIET A - Projekt koncepcyjny - dotyczy: (cena za m2 - 45,00zł) 

 

- Aranżacja układu funkcjonalnego. 

- Wizualizacje 3d zawierająca trójwymiarowy obraz z projektowanego 

wnętrza. 

 



PAKIET B - Projekt techniczno-wykonawczy - dotyczy: (cena za m2 - 65,00zł) 

 

- Aranżacja układu funkcjonalnego. 

- Wizualizacje 3d zawierająca trójwymiarowy obraz z projektowanego 

wnętrza. 

 

 

 

- Sugestia asortymentu. 

- Dokumentacja techniczna w odniesieniu do zaakceptowanej wizualizacji  

z wnętrza - dotyczy ona:  

- układu ścian działowych 

- zabudowy kartonowo gipsowej 

- rozmieszczenie punktów dla hydraulika 

- rozmieszczenie punktów dla elektryka wraz z podziałem na strefy. 

 

PAKIET C - Projekt kompleksowy - dotyczy: (cena za m2 - 95,00zł) 

 

- Aranżacja układu funkcjonalnego. 

- Wizualizacje 3d zawierająca trójwymiarowy obraz z projektowanego 

wnętrza. 

 

 

 

- Sugestia asortymentu. 

- Dokumentacja techniczna w odniesieniu do zaakceptowanej wizualizacji  

z wnętrza - dotyczy ona:  

- układu ścian działowych 

- zabudowy kartonowo gipsowej 

- rozmieszczenie punktów dla hydraulika 

- rozmieszczenie punktów dla elektryka wraz z podziałem na strefy. 

 

 

Weryfikacja zgodności projektu z realizacją wykonawczą.  

 

 

 

 

Naszym celem jest dobra współpraca z wykonawcą, aby perfekcyjnie wykonać założenia 

projektowe w realizowanym wnętrzu. 



Rozpoczęcie projektu 

Projekt realizowany jest w tempie zależnym od ilości zleceń najczęściej 14 dni 

roboczych. 

Realizacja projektu rozpoczyna się po wpłacie zaliczki ustalonej umownie najczęściej 

w transzach 50% przed realizacją projektu 50% po realizacji projektu, 

Na konto bankowe: 

AP Aranżacja Przestrzeni   

14 1140 2004 0000 3302 7544 4559 

 

 

        Projektant                                                       Klient 

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

 

 


