
 



„PO DRUGIEJ SRONIE POWIEK
CIEMNO

A PIĘKNO” 

Szanowni Państwo, 

kwoty podane w cenniku są kwotami orientacyjnymi.  Szczegółowej wyceny dokonujemy
w oparciu o metraż, zakres opracowania i budżet przeznaczony na realizację projektu.  

Dołożymy starań, żeby projektowanie z nami było dla Państwa przyjemnością, którą zwieńczy 
realizacja pięknego, niepowtarzalnego i komfortowego wnętrza. 

Pozdrawiamy i zapraszamy do kontaktu,                     

(Urszula Marszałek, właściciel)

iO Project 
tel. 609 17 30 64

u.m.marszalek@gmail.com
ul. Bukowa 11, 05-110, Jabłonna

ul. Feniksa 16, 80-299, Gdańsk

NIP: 536-193-83-22, 
KRS: 0000765417

 



PROJEKTY KOMPLEKSOWE: 
OD ARANŻACJI, PO DOKUMENTACJĘ WYKONAWCZĄ & NAZDÓR AUTORSKI

ZAKRES
OPRACOWANIA

Aranżacja
funkcjonalna

Projekt
koncepcyjny Projekt wykonawczy

Analiza przestrzeni, potrzeb użytkowych i 
funkcjonalnych, 
konsultacja wstępna.

X X X

Projekt funkcjonalny - rzuty (widoki z góry) 
wnętrza.

X X X

Wstępne rzuty branżowe:
 rozmieszczenie oświetlenia, 
 rozmieszczenie przyłączy 

elektrycznych. 

X X X

Wstępny projekt stylistyczny, analiza 
kolorystki oraz materiałów – moodboard.

X X X

Modelowanie trójwymiarowe wnętrz i 
konsultacja projektu na modelu 3D - X X

Projekt dekoratorski, dobór elementów 
stałego wyposażenia oraz konkretyzacja 
materiałów dla każdego pomieszczenia. 

- X X

Wizualizacje wnętrz (widoki) - X X

Wizualizacje fotorealistyczne (opcja*) X

Kosztorys prac X X

Szczegółowy projekt wykonawczy:
 rozwinięcia ścian, układy kafli, 

posadzek,
 detale wykończeniowe, 
 projekty indywidualnego 

wyposażenia, np. zabudowa 
kuchenna, garderobiana, kominki, 
meble nietypowe, indywidualne 
projekty schodów, detali 
wykończeniowych, deseni, 
dekorów;

- - x

CENA od 40 zł/m2 od 80zł/m2 od 120 zł /m2

USŁUGI DODATKOWE:

Konsultacja indywidualna u Klienta

• 150 zł/wizyta 
• dojazd 1zł/km - liczone w obie strony w przypadku dojazdu ponad 

30 km poza obszar Trójmiasta lub Warszawy.
Cena konsultacji jest odliczana od całkowitej ceny projektu 
wykonawczego w momencie podpisania umowy.

Wizualizacje fotorealistyczne 
250 zł/szt. Możliwe rabaty w zależności od ilości wizualizacji oraz ilości 
pomieszczeń wizualizowanych.

Nadzór wykonawczy realizacji Tzw. zastępstwo inwestorskie: 50% wartości projektu. 

*Inwentaryzacja (wymiarowanie) 20 zł/m2 



PROJEKTY CZĘŚCIOWE: 
ZAPROJEKTUJEMY POMIESZCZENIA, NA KTÓRYCH SZCZEGÓLNIE CI ZALEŻY! 

PROJEKTY CZĘŚCIOWE 

Projekt kuchni

1200 zł; W cenie: 
- konsultacja wstępna u Klienta; 
- modelowanie 3D zabudowy kuchennej; 
- dwa pakiety poprawek; 
- dobór kolorystyki i materiałów wykończeniowych wnętrza; 
- schematy wykonawcze zabudowy kuchennej dla Wykonawców. 

GRATIS: Możliwa realizacja zabudowy kuchennej przez zaprzyjaźnione i sprawdzone studio 
kuchenne z nadzorem autorskim. 

Projekt łazienki 

1200 zł; W cenie: 
- konsultacja wstępna u Klienta; 
- modelowanie 3D łazienki,
- dwa pakiety poprawek; 
- dobór kolorystyki i materiałów wykończeniowych wnętrza; 
- schematy wykonawcze zabudowy kuchennej dla Wykonawców. 

Możliwe wykończenie łazienki przez zaprzyjaźnionych i sprawdzonych wykonawców. 

Konsultacje z 
projektantem

150 zł; w cenie: 
- wizyta u Klienta; 
- wspólne określenie i analiza problemu w formie dyskusji; 
- skany notatek szkicowych powstałych podczas spotkania. 

Czas trwania: 1,5 h.


