
CENNIK USŁUG 
PROJEKTOWYCH



RODZAJ USŁUGI TERMIN WYKONANIA CENA NETTO

Projekt koncepcyjny 1 - 5 dni roboczych 20 - 60 zł / m2
Koncepcja nie zawiera szczegółowych rozwiązań (wymiarów oraz kolorystyki), które są określone w projek-
cie technologicznym. 
Pierwsza koncepcja wykonywana jest w ramach współpracy partnerskiej (tylko w przypadku, gdy został 
przesłany podkład projektowy w formacie .dwg).
Wyceny projektów ustalane są na podstawie indywidualnej oferty, w zależności od zakresu wykonywanych 
prac. Terminy wykonania projektu ustalane są indywidualnie z każdym klientem.

Projekt technologiczny do 10 dni roboczych 60 - 100 zł / m²

Projekt technologiczny to kompletny projekt wraz z wymiarami oraz w pełnej kolorystyce odpowiadającej 
rodzajowi zastosowanego urządzenia.
Ceny projektów technologicznych są uzależnione od wielu czynników. Są to m. in. metraż obiektu, 
specyfikacja i rodzaj działalności lokalu, utrudnienia techniczne związane z układem architektonicznym oraz 
jakością uzyskanych materiałów wyjściowych potrzebnych do wykonania projektu.
Dla każdego Partnera dostosowujemy indywidualny, realny, dogodny, wcześniej ustalony termin sporządze-
nia projektu.

Projekt branżowy 1 - 3 dni robocze od 400 zł

Dopełnieniem projektów jest wykonanie poglądowego projektu prawidłowego rozmieszczenia przyłączy. 
Zostały one wcześniej przygotowane i skonsultowane z naszymi technikami.
Do projektów branżowych wykonujemy wytyczne:
• wodno- kanalizacyjne,
• elektryczne,
• gazowe.
Terminy wykonania projektu ustalane są indywidualnie z każdym klientem.

Opis technologiczny 1 - 5 dni roboczych 200 zł

Opis wraz z pieczątką 
rzeczoznawcy* do uzgodnienia 1200 zł

Pieczątka rzeczoznawcy 
(sanepid, ppoż, bhp)* do uzgodnienia 1000 zł
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Przerysowanie projektu do 
formatu .dwg

1 - 5 dni roboczych indywidualna wycena

* dotyczy projektów na jednej kondygnacji

Przerysowanie projektu do formatu .dwg wykonywane jest tylko w przypadku, gdy przesłany podkład 
projektowy jest w innym formacie niż format .dwg.



KONTAKT: 
projekty@rmgastro.pl 

projektanci: +48 781 001 519, +48 33 333 64 01
doradztwo:  +48 607 206 057, +48 33 333 64 29

UWAGA!
Podane terminy wykonania są terminami potrzebnymi do wykonania projektu przez projektanta – nie liczy się on od momentu przesłania 
do nas informacji z prośbą o wykonanie projektu. Termin i cena uzależnione są od materiałów, które otrzymamy i od tego czy rzut projektu jest 
w formacie projektowym dwg., czy w innym, który musimy do tego formatu przekonwertować tj. jpg., pdf. , forma papierowa itp.

Do momentu zawarcia umowy projekt stanowi własność firmy RM Gastro Polska Sp. z o.o.. Nie wyrażamy zgody na przetwarzanie, kopiowanie 
i udostępnianie naszych projektów i innych materiałów projektowych i graficznych.

Cennik zwiera ceny orientacyjne bez podatku VAT (23%). Każdy projekt jest wyceniany indywidualnie.  

Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Zmiany w projektach 
nie wynikające 

z winy projektanta
do uzgodnienia

Zmiany w projektach nie wynikające z winy projektanta (czyli projekt został wykonany zgodnie 
z obowiązującymi przepisami)  na zlecenie Partnera Handlowego lub klienta.
Koszt zmian jest zależny od wielkości zaplanowanych zmian w wykonanym projekcie. 
Terminy wykonania projektu ustalane są indywidualnie z każdym klientem.

Komplet dokumentów 
(projekt, opis, pieczątka) 6 - 10 dni roboczych 100 - 150 zł / m²

Projekt 3D do 5 dni roboczych indywidualna wycena

Wizualizacja wnętrza do 10 dni roboczych indywidualna wycena

Projekt wnętrza do 10 dni roboczych indywidualna wycena

indywidualna wycena

Odstępstwo do 10 dni roboczych 1000 zł



KONTAKTY

RM GASTRO Polska Sp. z o.o.
ul. Sportowa 15a
43-450 Ustroń
Polska

dział handlowy 
 info@rmgastro.pl 
+48 33 854 73 26 wew. 1

projekty 
 projekty@rmgastro.pl 
+48 33 854 73 26

dział serwisu 
 serwis@rmgastro.pl 
+48 33 854 73 26 wew. 2

księgowość 
 ksiegowosc@rmgastro.pl 
+48 33 854 73 26 wew. 3

marketing 
 marketing@rmgastro.pl 
+48 33 854 73 26 wew. 4

logistyka 
 logistyka@rmgastro.pl

reklamacje 
 reklamacje@rmgastro.pl

+48 33 854 70 52
www.rmgastro.pl




