Kompleksowy projekt wnętrz do 100m2 w cenie 96 zł za m2 przy
współpracy bezpośredniej i 81 zł za m2 przy współpracy online
Przy projektach domów i większych wnętrz (powyżej 100m2) cena za projekt ustalana jest
indywidualnie.
PROJEKT MAXI pozwala zobaczyć na realistycznych wizualizacjach 3D, przed
rozpoczęciem prac remontowych czy wykończeniowych, jak będzie wyglądało docelowo to
co zaplanowano. Jest również kompleksową ofertą dopracowaną w najdrobniejszych
szczegółach pozwalającą pokierować realizacją projektu. Zamawiając projekt wykonawczy
Klient unika nieporozumień z wykonawcami.
W projekcie online:
niższa cena wynika z przerzucenia pomiarów projektowanego obiektu i nadzoru nad
realizacją na Klienta;
• wartość merytoryczna jest taka sama jak w przypadku projektowania tradycyjnego;
•

•

cały kontakt odbywa się za pośrednictwem Internetu. Podczas rozmów
telefonicznych, na Skypie lub drogą e-mail ustalone zostają upodobania i
preferencje Klient
Klient otrzymuje pełną dokumentację tak jak w zwykłym projekcie.

Bazę do stworzenia projektu MAXI może stanowić projekt MIDI wykonany przez naszą
pracownię - decydując się na dodatkową opcję dopłacacie Państwo różnicę w cenie.
Praca nad projektem obejmuje trzy etapy:
1. określenie funkcji projekt MINI - dwie - trzy propozycje zorganizowania przestrzeni w
formie rzutu z góry obejmujące rozmieszczenie ścian działowych, ustawienia mebli i
innych elementów wyposażenia na podstawie pomiarów:
•

we współpracy bezpośredniej wykonanych przez PROJEKTwNET

•

przy współpracy online na podstawie Pomiarów Klienta wykonanych według
instrukcji "Jak mierzyć"

2. stworzenie koncepcji Projekt MIDI - dwa warianty aranżacji w formie wizualizacji
wybranego rozwiązania funkcjonalnego; poglądowe wizualizacje 3d wybranych
pomieszczeń obrazujące ustalenia zawarte w projekcie.
3. sporządzenie rysunków dla wykonawców ostatecznie wybranego rozwiązania
koncepcyjnego obejmujących:
• przekroje lub rozwinięcia ścian z uwzględnieniem kolorystyki, materiałów
wykończeniowych i wyposażenia – kolorowe rysunki
• projekt sufitów podwieszanych – zwymiarowane;
•

projekt ułożenia posadzek – zwymiarowane;
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•
•

•

•
•

projekt zabudowy stałej - garderoby, systemy szaf, zabudowy K.G. Itp.
zwymiarowane;
szczegółowe projekty poszczególnych pomieszczeń, kuchni, łazienki z dokładnymi
rysunkami elementów wyposażenia i wyliczeniem potrzebnego materiału –
zwymiarowane;
wykaz materiałów wykończeniowych i wyposażenia- farb (dobór z wzornika
producentów), mebli, opraw oświetleniowych, tkanin, dywanów oraz innych
elementów dekoracji – użytych w projekcie
zestawienie powierzchni, ilości najważniejszych materiałów wykończeniowych
rysunki rozmieszczenia punktów oświetleniowych, włączników i gniazd wtykowych,
instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej i instalacji teletechnicznej, z uwzględnieniem
sterowania oświetleniem itp.

We współpracy bezpośredniej zwyczajowo w ramach projektu oferujemy dwie wizyty na
terenie inwestycji w Warszawie i okolicach. Przy większych odległościach warunki nadzoru
ustalane są indywidualnie z Klientem.
Możliwe jest również ustanowienie jako dodatkowej opcji nadzoru autorskiego.
Cena za nadzór jest ustalana indywidualnie i waha się w granicach 10-30% całkowitej
ceny projektu.
Nadzór autorski polega na:
•

wyjaśnienia wątpliwości i rozwiązywanie pojawiających się problemów

•

sprawdzeniu jakości wykonania prac przez fachowców podczas kilku lub kilkunastu
wizyt na budowie
• porównaniu realizacji z założeniami projektowymi i odbiór prac
Opcja ta jest niedostępna w projekcie online.
Solidnie przygotowana dokumentacja projektowa zawiera wszystkie potrzebne wykonawcy
informacje.
W ofercie online bez dodatkowej opłaty oferujemy telefoniczne wsparcie dla ekipy
remontowej.
CENY projektów branżowych (np. projekty konstrukcyjne, wod-kan etc.) dostarczanych
przez PROJEKTwNET płatne są dodatkowo, według stawek ustalanych indywidualnie.
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Jak przebiega współpraca?
Krok 1: Zgłoszenie się Klienta do PROJEKTwNET w celu nawiązania współpracy
możliwa online i bezpośrednia.
Krok 2: Wysłanie narysowanego przez Klienta Planu pomieszczenia, zdjęć oraz
sformułowanych oczekiwań na adres biuro@projektwnet.pl. Współpraca online lub
umówienie się na spotkanie - współpraca bezpośrednia.
Krok 3: Sporządzenie pisemnej umowy regulującej zasady współpracy pomiędzy
Klientem a PROJEKTwNET po ustaleniach telefonicznych, Skypem i wymianie
e-maili lub w bezpośredniej rozmowie.
Krok 4: Wpłata uzgodnionej za projekt funkcjonalny MINI, Ceny przelewem na
podane w zakładce „kontakt” konto PROJEKTwNET;
Kroki 5,7,9: Zatwierdzanie do dalszej realizacji wybranego przez Klienta wariantu
Projektu;
Krok 6,8,10: Wpłata uzgodnionej Ceny za kolejny etap projektu przelewem na
podane w zakładce „kontakt” konto PROJEKTwNET;
Krok 11: Odbiór gotowego Projektu w ciągu miesiąca, przesyłka kompletu
dokumentów drogą e-mail lub pocztą tradycyjną (za dodatkowa opłatą - patrz
cennik).
Opłaty za projekt są regulowane etapami w sposób następujący:
Zaliczka: 370 zł płatna przy składaniu zamówienia
Rata 1: 40% kwoty całkowitej płatne po akceptacji Projektu MINI - ustaleniu funkcji
Rata 2: 30% kwoty całkowitej płatne po akceptacji Projektu MIDI - koncepcja i wizualizacje
Rata 3: pozostała kwota płatna przed przekazaniem rysunków wykonawczych
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