OFERTA DelaBartman
Miejscowość, data …...................................................................
Inwestor …..................................................................................
Pełny projekt wnętrza, (koncepcyjny i wykonawczy) dla inwestycji ...............................................
Miejsce inwestycji ….................................................................

I. OPIS PROJEKTU (pełny projekt wnętrz)
• Projekt koncepcyjny:
I część:
- układ funkcjonalny (funkcjonalne rozmieszczenie pomieszczeń wraz z meblami)
- wymiary podstawowe (układ funkcjonalny z wymiarami mebli i przestrzeni pomiędzy nimi)
II część:
- projekt ścianek działowych do postawienia (ze względu na układ funkcjonalny)
- projekt oświetlenia, umiejscowienia punktów elektrycznych (źródeł światła, włączników,
gniazdek)
- projekt umiejscowienia punktów wod.- kan.
Projekt koncepcyjny jest oddawany w formie książki projektowej zawierającej rysunki
techniczne, które umożliwiają wykonanie projektu przez ekipy wykończeniowe zgodnie z
projektem;
• Projekt wykonawczy:
I część (spotkanie w sklepach):
- projekt kolorystki i materiałów wykończeniowych ścian;
- projekt kolorystki i materiałów wykończeniowych sufitów;
- projekt kolorystki i materiałów wykończeniowych podłóg;
- projekt łazienki/ek (rysunki techniczne w postaci widoków i rzutów)
- wizualizacje (w opcji wyceny II i III)
II część:
- projekt mebli na wymiar (np.: meble kuchenne, szafy wnękowe, garderoby, meble łazienkowe,
ewentualne meble wolnostojące według indywidualnego projektu – stół, meble rtv itp.)

- dobór mebli gotowych np.: sofy, krzesła itp.
- dobór opraw oświetleniowych
- dobór elementów wyposażenia wnętrz np.: oprawa okienna, itp.
- dobór dodatkowych elementów wyposażenia
np.: sprzęty agd, osprzęt elektryczny (w opcji wyceny II i III)
Pomoc w kontakcie z profesjonalną firmą zajmującą się sprzętem rtv, wybór zdjęć do ramek,
akcesoriów do łazienki, itp. (w opcji wyceny III)
ze wskazaniem ich dostępności i wycenami: mebli na wymiar, podłóg, elementów wyposażenia
łazienek, oświetlenia, sprzętu agd, sprzętu rtv.
Projekt wykonawczy jest oddawany w formie książki projektowej zawierającej rysunki techniczne
oraz/lub kolorowe wizualizacje, które umożliwiają wykonanie projektu przez ekipy
wykończeniowe oraz wykonanie mebli przez firmę meblową zgodnie z projektem.

II. WYCENA PROJEKTU:
Metraż …...........................m2

• Opcja I - pełny projekt wnętrz bez wizualizacji

…........m2 x 100 zł = …..............................................................................................................
• Opcja II - pełny projekt wnętrz z wizualizacjami:

…........m2 x 130 zł = …..............................................................................................................
• Opcja III - rozszerzony projekt wnętrz z wizualizacjami, uwzględniający indywidualne,
spersonalizowane rozwiązania np.: szczegółowy projekt wyposażenia garderoby, ze
wskazaniem przeznaczenia poszczególnych półek, szuflad, ze względu na listę ubrań
sporządzoną przez inwestora; opracowanie systemu inteligentnego domu; projekt elementów
wyposażenia z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii.

…........m2 x 200 zł = …..............................................................................................................
W cenę wliczono (wszystkie opcje):
· pełny projekt wnętrza (koncepcyjny i wykonawczy)
· pięć spotkań z Klientem na miejscu inwestycji oraz w sklepach z wyposażeniem wnętrz w
celu sporządzenia inwentaryzacji, zdjęć, oglądu inwestycji oraz oddania poszczególnych
etapów projektu.
• Nadzór nad projektem – po oddaniu ostatniej części projektu, Klient może zdecydować się
na nadzór nad projektem (np.: w formie konsultacji telefonicznych, spotkań na miejscu
inwestycji, w sklepach - z Inwestorem lub firmami wykonawczymi). Szczegóły tej usługi
omawiamy na spotkaniu i jej zakres dostosowujemy indywidualnie do potrzeb danego Klienta.

III. ETAPY PROJEKTU ORAZ PODZIAŁ PŁATNOŚCI:

• Etap I
PODPISANIE UMOWY …..........................................................................................................
miejscowość i termin
Zaliczka: ok 20 % ceny: …................................................................
• Etap II
oddanie PROJEKTU KONCEPCYJNEGO I …...........................................................................
(układ funkcjonalny)
miejscowość i termin
Rata: ok 20 % ceny: ….......................................................................
• Etap II
oddanie PROJEKTU KONCEPCYJNEGO II …..........................................................................
(instalacje)
miejscowość i termin
Rata: ok 20% ceny: …........................................................................
• Etap IV
oddanie PROJEKTU WYKONAWCZEGO I ….........................................................................
(materiały, projekt łazienki, wizualizacje)
miejscowość i termin
Rata: ok 20 % ceny: …........................................................................
• Etap V
oddanie PROJEKTU WYKONAWCZEGO II ….........................................................................
(meble na wymiar, pozostałe elementy)
miejscowość i termin
Rata: ok 20 % ceny: ….........................................................................
Płatności za projekt należy regulować w terminie 3 dni od spotkania (podpisanie umowy oraz
oddania poszczególnych części projektu). Płatności mogą być regulowane gotówką podczas
spotkania lub przelewem na konto firmy. Firma wystawia rachunek po każdym etapie
projektu.
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