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Projekty technologiczne – Cennik

Konsultacje przed projektowe
Cena (pln)

1 Konsultacja na terenie Krakowa wraz z dojazdem 200,00

2 Konsulatacja poza terenem Krakowa Do ustalenia indywidualnie

Przygotowanie do projektu

3 Przygotowanie rysunków na bazie pliku JPG 400,00

4 Przygotowanie rysunków na bazie pliku PDF 300,00

5 Inwentaryzacja na terenie Krakowa do 25 m2 300,00

6 Inwentaryzacja na terenie Krakowa do 50 m2 500,00

7 Inwentaryzacja na terenie Krakowa do 150 m2 1000,00

8 Inwentaryzacja poza terenem Krakowa Do ustalenia indywidualnie

Cennik projektów (wydruk w 3 kopiach)

9 Projekt technologiczny lokalu do 25 m2 (trzy poprawki) 750,00

10 Projekt technologiczny lokalu do 26-50 m2 (trzy poprawki) 1 500,00

11 Projekt technologiczny lokalu do 51-150 m2 (trzy poprawki) 2 000,00

12 Projekt technologiczny lokalu powyżej 151 m2 (trzy poprawki) 2 500,00

13 Opis 200,00

14 Pieczęć rzeczoznawcy 500,00

15 Rysunki mebli pod wycenę (rzut z góry / z przodu / z boku) 30,00/mb

16 Rysunki barów pod wycenę (rzut z góry / z przodu / z boku) 100,00/mb

Dodatkowe

17 Wytyczne instalacyjne lokalu do 25 m2                              150,00

18 Wytyczne instalacyjne lokalu od 26-50 m2                        250,00

19 Wytyczne instalacyjne lokalu od 51-150 m2                   350,00

20 Wytyczne instalacyjne lokalu powyżej 151 m2   450,00

21 Koszt przygotowania odstępstwa od wysokości / zagłębienia w terenie / oświetlenia światłem dziennym 400,00*
*Podana cena za przygotowanie wniosku wraz z niezbędnymi rysunkami. Dodatkowy koszt odstępstwa w sanepidzie około 350 pln

Wizualizacje 

22 Wizualizacja lokalu do 25 m2 80 / m2

23 Wizualizacja lokalu do 26 - 50 m2 60 / m2

24 Wizualizacja lokalu do 51 - 150 m2 40 / m2

25 Wizualizacja lokalu powyżej 150 m2 30 / m2

Pozostałe

26 Dojazd do klienta poza terenem krakowa liczony w  dwie strony 1,50 / km

27 Rozpoczęta roboczo-godzina projektowa 100

Warunki płatności

28 Zaliczka 70% / pozostala kwota po zaakceptowaniu projektu

Warunki współpracy:

1 Realizacja zlecenia rozpoczyna się po wpłacie 70% zaliczki oraz przekazania wszystkich niezbędnych danych do projektu wraz z dokumentami

2 Cena projektu uwzględnia 3 poprawki / JG Gastro może wykonać więcej poprawek i ich ilość uzależnia od „jakości współpracy” / dalsze prace rozliczane według 
roboczo godzin

3 Cena wizualizacji dotyczy projektowanego zaplecza i nie uwzględnia np. Sali lub toalet dla gości / ściany, okna itp. w uproszczonej formie / ściany jednolite

4 Termin wykonania określa JG Gastro i jest on zawsze przybliżony. Termin uzależniony jest od „jakości współpracy” czyli np. jak szybko inwestor będzie odnosił się do 
przesyłanych projektów

5 Nie pracujemy w weekendy i święta.

6 Uwagi prosimy przesyłać w formie mailowej (nie telefonicznie / sms / facebook). Ułątwi to pracę i pomoże uniknąć pomyłek

Ceny netto. Należy doliczyć VAT 23%


