
CENNIK USŁUG PROJEKTOWYCH

PAKIET PODSTAWOWY
(dla Klientów posiadających własne ekipy lub potrzebujących wizualizacji w celach sprzedażowych lub marekingowych)

1. INWENTARYZACJA
a. Pomiar mieszkania wraz z gniazdkami, włącznikami światła, wentylacjami i przyłą-
czami wody
2. UKŁAD FUNKCJI
a. Aranżacja mieszkania przedstawiona na rzucie 2d
3. PROJEKT 3D
a. Model mieszkania wykonany w programie 3d, w którym przedstawione są konkret-
ne meble oraz inne elementy wyposażenia wnętrz, kolory, materiały, dodatki oraz 
meble robione na wymiar,
b. Wizualizacje, czyli fotorealistyczne przedstawienie projektowanego obiektu (w ce-
nie jest jedna poprawka*. Każda dodatkowa to koszt 50 zł od wizualizacji)
4. LISTA MATERIAŁÓW
a. Lista wszystkich elementów wyposażenia wnętrz wysłana w postaci linków do skle-
pów w mailu do klienta. Elementy dekoracyjne jak poduszki, narzuty, koce, pościel, 
wazony, kwiaty, ramki na zdjęcia, doniczki itp. nie stanowią oferty handlowej, są je-
dynie ozdobą.
Cena: 90 zł/m2

PAKIET ROZSZERZONY
(wybierany najczęściej wraz z wykończeniem przez naszą firmę)

1. INWENTARYZACJA
a. Pomiar mieszkania wraz z gniazdkami, włącznikami światła, wentylacjami i przyłą-
czami wody
2. UKŁAD FUNKCJI
a. Aranżacja mieszkania przedstawiona na rzucie 2d
3. PROJEKT 3D
a. Model mieszkania wykonany w programie 3d, w którym przedstawione są konkret-
ne meble oraz inne elementy wyposażenia wnętrz, kolory, materiały, dodatki oraz 
meble robione na wymiar,
b. Wizualizacje, czyli fotorealistyczne przedstawienie projektowanego obiektu (w ce-
nie jest jedna poprawka*. Każda dodatkowa to koszt 50 zł od wizualizacji)
4. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
a. Profesjonalne zestawienie wszystkich materiałów wraz z robocizną
5. RYSUNKI TECHNICZNE + PROJEKT WYKONAWCZY
a. Przygotowanie szczegółowych rysunków wykonawczych, na których znajduje się 
rozmieszczenie wszystkich elementów z dokładnym zwymiarowaniem ich położenia,
b. Dokładne położenie ścian działowych i z karton-gipsu, rozmieszczenie punktów 
świetlnych i gniazdek,
c. Rozmieszczenie przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz grzejników, 
d. Rozrysowanie sufitów podwieszanych,
e. Zaznaczenie kolorów ścian oraz rodzaju podłogi (kafelki, panele),
f. Rozrysowanie mebli na wymiar dla stolarza.
Cena: 120 zł/m2
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PAKIET KOMPLEKSOWY
(wybierany przez Inwestorów, którzy posiadają swoje ekipy, ale życzą sobie naszej pomocy przy zakupach oraz nadzoru architekta)

1. INWENTARYZACJA
a. Pomiar mieszkania wraz z gniazdkami, włącznikami światła, wentylacjami i przyłą-
czami wody
2. UKŁAD FUNKCJI
a. Aranżacja mieszkania przedstawiona na rzucie 2d
3. PROJEKT 3D
a. Model mieszkania wykonany w programie 3d, w którym przedstawione są konkret-
ne meble oraz inne elementy wyposażenia wnętrz, kolory, materiały, dodatki oraz 
meble robione na wymiar.
b. Wizualizacje, czyli fotorealistyczne przedstawienie projektowanego obiektu (w ce-
nie jest jedna poprawka*. Każda dodatkowa to koszt 50 zł od wizualizacji)
4. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
a. Profesjonalne zestawienie wszystkich materiałów wraz z robocizną przygotowane 
w Excelu
5. RYSUNKI TECHNICZNE + PROJEKT WYKONAWCZY
a. Przygotowanie szczegółowych rysunków wykonawczych, na których znajduje się 
rozmieszczenie wszystkich elementów z dokładnym zwymiarowaniem ich położenia,
b. Dokładne położenie ścian działowych i z karton-gipsu, rozmieszczenie punktów 
świetlnych i gniazdek,
c. Rozmieszczenie przyłączy wodno-kanalizacyjnych, grzejników, 
d. Rozrysowanie sufitów podwieszanych,
e. Zaznaczenie kolorów ścian oraz rodzaju podłogi (kafelki, panele),
f. Rozrysowanie mebli na wymiar dla stolarza
6. NADZÓR BUDOWALNY
a. Obecność na budowie i kontrola postępu prac budowlanych. W cenie 4 przyjazdy 
na budowę,
Cena: 150 zł/m2
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Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Cennik obowiązuje od 1 maja 2020 r.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:

Katarzyna Rynkar
Leach & Lang Property Consultants
Mob: +48 664 090 726
katarzyna.jania@leachandlang.pl

Anna Gluzińska-Nasternak
Leach & Lang Property Consultants
Mob: +48 539 929 671
anna.gluzinska@leachandlang.pl

* poprzez poprawkę rozumie się dowolną ilość uwag dotyczących przesłanego projektu wypisanych w 
jednym mailu


