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CENNIK USŁUG PROJEKTOWYCH 2019
ważny od 02.01.2019 r.

RODZAJ USŁUGI

TERMIN WYKONANIA

CENA NETTO

Projekt koncepcyjny

1 - 5 dni roboczych

300 - 3 500 zł

Projekt technologiczny

do 10 dni roboczych

50 - 100 zł / m²

Projekt branżowy

1 - 3 dni robocze

100 - 500 zł

Opis technologiczny

1 - 5 dni roboczych

200 - 600 zł

Opis wraz z pieczątką
rzeczoznawcy

do uzgodnienia

1000 zł

Pieczątka rzeczoznawcy
(sanepid, bhp)

do uzgodnienia

300 - 800 zł

Uzgodnienie ppoż

do uzgodnienia

indywidualna wycena

Zmiany w projektach
nie wynikające
z winy projektanta

do uzgodnienia

100 - 800 zł

Komplet dokumentów
(projekt, opis, pieczątka)

6 - 10 dni roboczych

100 - 150 zł / m²

Opracowanie HACCP

1 - 10 dni roboczych

800 - 1600 zł

Projekt 3D

do 5 dni roboczych

indywidualna wycena

Wizualizacja wnętrza

do 10 dni roboczych

indywidualna wycena

Projekt wnętrza

do 10 dni roboczych

indywidualna wycena

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.

KONTAKT:
projekty@rmgastro.pl

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

