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Oferta 
prac projektowych 

LAURADESIGN 

 
 Opracowujemy szczegółowe projekty i fotorealistyczne wizualizacje oraz projekt wykonawczy 
czyli rysunki techniczne. 

Wykonany przez nas projekt zawiera: 
1. Koncepcję, oraz projekt ewentualnych zmian (kolejne zmiany za dodatkową opłatą). 
2. Wizualizacje 3D. 
3. Projekt ustawienia mebli –zwymiarowane i opisane. 
4. Dobór/Projekt mebli i  innych elementów dostosowanych do charakteru wnętrza. 
5. Dobór kolorystyki ścian oraz mebli. 

6. Nadzór autorski w końcowej fazie realizacji (1 wizyty na budowie, jeśli klient wyrazi 

zapotrzebowanie, na terenie miasta siedziby biura, poza miastem umawiamy indywidualnie za 
dodatkowa opłatą) 

7. Jednorazową pomoc w zakupach elementów dekoracyjnych, ok 2 godz. 
8. Konsultacje projektowe- porady w zakresie projektowanego wnętrza, przez cały okres trwania 

procesu projektowego 

9. Sztukaterie i frezy- za dodatkową opłatą  
 

  Proces projektowy rozpoczyna się od pierwszego spotkania z Klientem (po uprzednim 
umówieniu się telefonicznym, lub za pomocą poczty elektronicznej), na którym wspólnie określamy 
ogólne wytyczne projektu, środki finansowe jakimi dysponuje inwestor na daną inwestycję, oraz 
ustalamy zakres prac projektowych i terminy ich realizacji.  

Następnie opracowujemy projekt koncepcyjny, przedstawiając Inwestorowi rzuty, przekroje i 
widoki 3D, mając na celu wybranie docelowej koncepcji wnętrz. Na bazie tych rysunków wspólnie 
wybieramy ostateczną wersję projektu do realizacji. 

 
ETAPY  PROJEKTOWANIA: 

ETAP I: Podpisanie umowy zabranie materiałów  
ETAP II: 
KONCEPCJA 
1. Na bazie projektu architektonicznego, lub szczegółowej inwentaryzacji stanu istniejącego. 

( w przypadku istniejących budynków inwentaryzacja nie jest wliczona w cenę oferty)  
2. Wizualizacja 3 D ok 3-4 ujęć każdego pomieszczenia. 
3. Rzut koncepcji z określeniem el. zabudowy , rozmieszczeniem mebli, etc. 
ETAP III: 
PROJEKT WYKONAWCZY 
1. Rzuty i przekroje poszczególnych mebli (do zamówień). 
2. Niezbędne przekroje i rozwinięcia ścian, wyjaśniające koncepcję aranżacji. 
OPIS TECHNICZNY 
1. Dobór mebli.  
2. Dobór kolorystyki w wyborem farb.  
3. Dobór elementów dekoracyjnych tapet itp 
4. Podanie firm, sklepów, adresów, gdzie można kupić lub zamówić wybrane materiały. 

 

 Konsultacje z Klientami przy przekazaniu projektu oraz wspólny wybór kolorów. 

 Oferujemy również upusty w zaprzyjaźnionych sklepach oraz u naszych wysoko 

wykwalifikowanych wykonawców. 

 Nadzór autorski podczas realizacji projektu, aby prace były wykonane zgodnie z założeniami 

projektowymi. Oczywiście usługa ta jest opcjonalna w zależności od oferty i potrzeb inwestora.  

 Podane ceny ofert i są cenami wyjściowymi, do każdej inwestycji podchodzimy indywidualnie, wybierając z klientem 
opcje najbardziej mu dogodną. Oferty nie obejmują inwentaryzacji 


