
STUDIO ARTY'SM 

CENNIK USŁUG Pobierane wynagrodzenie za prace projektowe uzależnione jest od Państwa wymagań i związanego 

z tym zakresu pracy architekta, jak również skali planowanego przez Państwa przedsięwzięcia. Poniżej prezentowany 

jest cennik usług projektowych, który ma charakter orientacyjny: może on ulec zmianie po wizji lokalnej i rozmowie z 

Państwem. 

PROJEKT KOMPLEKSOWY WNĘTRZA (DOTYCZY CAŁYCH MIESZKAŃ LUB 

DOMÓW) – obejmujący zmiany w usytuowaniu ścian wewnętrznych (nie będących elementami konstrukcyjnymi), 

układ instalacji wod.-kan., układ punktów elektrycznych, układ stropów podwieszanych, układ materiałów 

podłogowych, projekt okładzin ściennych, projekty lub dobór mebli i innych elementów aranżacyjnych, dobór 

kolorów ścian – cena ustalana indywidualnie. 

PROJEKTY CZĘŚCIOWE (DOTYCZĄCE POJEDYNCZYCH POMIESZCZEŃ): 

PROJEKT KUCHNI 

Zawartość opracowania: 

− inwentaryzacja pomieszczenia; 

− sugestia wyboru materiałów, tworzących ciąg meblowy; 

− rysunki koncepcyjne aranżacji przestrzeni kuchni – 2 warianty przedstawiane na spotkaniu lub drogą mailową; 

(ewentualny wariant trzeci – jako wypadkowa poprzednich); 

− rysunek techniczny wybranej opcji zestawu meblowego: specyfikacja wymiarowo-materiałowa wszystkich 

elementów, tworzących ciąg meblowy; rysunki koniecznych podłączeń wod.- kan. oraz elektrycznych; 

− sugestia położenia oświetlenia ogólnego (bez wskazania konkretnych opraw oświetleniowych); 

− sugestia wyboru materiałów podłogowych (bez wskazania producenta); 

− sugestia kolorystyki ścian (podana w notacji NCS). 

CENA: 1800 zł 

(w cenę wliczona jest 1 wizyta projektanta na miejscu realizacji na terenie Szczecina – inwentaryzacja. Podczas 

inwentaryzacji klient zobowiązany jest do wpłacenia zaliczki w wysokości 600 zł, a pozostałą część wynagrodzenia 

uiszcza najpóźniej w dniu odbioru ukończonego projektu). 

USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM KUCHNI: 

− wyszukanie dla klienta materiałów wykończeniowych konkretnego producenta + wykonanie ich zestawienia 

ilościowego (ceramika, drewno, farby) – 50 zł/h; 

− wyszukanie dla klienta opraw oświetleniowych, włączników, gniazdek konkretnego producenta 

50 zł/h; 

− prowadzenie NADZORU AUTORSKIEGO (nie w rozumieniu prawa budowlanego), polegającego na 

monitorowaniu wykonywanych prac budowlanych, remontowych lub instalacyjnych pod kątem zgodności z 

opracowanym projektem: każda wizyta na miejscu realizacji: 60 zł (wizyty trwające max. 1 godz.) 

− wykonanie dodatkowych wariantów aranżacyjnych kuchni (jeśli pomieszczenie daje takie możliwości) – 50 zł/h. 

PROJEKT ŁAZIENKI 

Zawartość opracowania: 

− inwentaryzacja pomieszczenia; 

− rysunki koncepcyjne aranżacji przestrzeni łazienki w 2 wariantach, przedstawiane na spotkaniu lub drogą mailową – 

sugestia kształtu i wymiarów urządzeń i mebli łazienkowych oraz materiałów wykończeniowych (bez wskazania 

konkretnego producenta); 

− rysunek techniczny wybranej opcji aranżacji na podstawie przedstawionych przez klienta sprzętów i urządzeń 

konkretnych producentów: rysunki koniecznych podłączeń wod.- kan. oraz elektrycznych, propozycja układu ceramiki 

przedstawionej przez klienta; 

− zestawienie ilościowe wybranych materiałów ceramicznych (z koniecznymi naddatkami na ubytki); uwaga: na 

życzenie klienta architekt może dokonać zamówienia materiałów; 

− sugestia położenia oświetlenia ogólnego (bez wskazania konkretnych opraw oświetleniowych); 

− sugestia kolorystyki ścian nie wyłożonych ceramiką (podana w notacji NCS). 

CENA: 1800 zł 

(w cenę wliczona jest 1 wizyta projektanta na miejscu realizacji na terenie Szczecina – 

inwentaryzacja. Podczas inwentaryzacji klient zobowiązany jest do wpłacenia zaliczki w wysokości 600 zł, a pozostałą 

część wynagrodzenia uiszcza najpóźniej w dniu odbioru ukończonego projektu). 



USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM ŁAZIENKI: 

− wyszukanie dla klienta mebli i urządzeń łazienkowych konkretnej firmy – 50 zł/h; 

− wyszukanie dla klienta materiałów wykończeniowych konkretnego producenta (ceramika, konglomeraty, kamień, 

farby) – 50 zł/h; 

− wyszukanie dla klienta opraw oświetleniowych, włączników, gniazdek konkretnego producenta 

50 zł/h; 

− prowadzenie NADZORU AUTORSKIEGO (nie w rozumieniu prawa budowlanego), polegającego na 

monitorowaniu wykonywanych prac budowlanych, remontowych lub instalacyjnych pod kątem zgodności z 

opracowanym projektem: każda wizyta na miejscu realizacji: 60 zł – wizyty trwające max. 1 godz.) 

− wykonanie dodatkowych wariantów aranżacyjnych łazienki (jeśli pomieszczenie daje takie możliwości) – 50 zł/h. 

 

PROJEKT POKOJU DZIENNEGO 

Zawartość opracowania: 

− inwentaryzacja pomieszczenia; 

− propozycja stylistyki wnętrza: rysunki koncepcyjne aranżacji przestrzeni pokoju – 2 warianty przedstawiane na 

spotkaniu lub drogą mailową; 

− rysunki techniczne wybranej opcji na podstawie przykładowych lub przedstawionych przez klienta mebli i 

elementów wyposażenia konkretnego producenta: rysunki koniecznych przyłączy elektrycznych, sufitów 

podwieszanych i innych elementów aranżacyjnych; 

− wrysowanie typowej, przedstawionej przez klienta obudowy kominka; 

− sugestia położenia oświetlenia ogólnego (bez wskazania konkretnych opraw oświetleniowych); 

− sugestia wyboru materiałów podłogowych (bez wskazania producenta); 

− sugestia kolorystyki ścian (podana w notacji NCS). 

CENA: 1200 zł 

(w cenę wliczona jest 1 wizyta projektanta na miejscu realizacji na terenie Szczecina – 

inwentaryzacja. Podczas inwentaryzacji klient zobowiązany jest do wpłacenia zaliczki w wysokości 600 zł, a pozostałą 

część wynagrodzenia uiszcza najpóźniej w dniu odbioru ukończonego projektu). 

USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM POKOJU DZIENNEGO: 

− wyszukanie dla klienta materiałów wykończeniowych podłogowych i ściennych konkretnego producenta + 

wykonanie ich zestawienia ilościowego (ceramika, drewno, farby) – 50 zł/h; 

− wyszukanie dla klienta opraw oświetleniowych, włączników, gniazdek konkretnego producenta 

50 zł/h; 

− indywidualny projekt obudowy kominka – 50 zł/h; 

− prowadzenie NADZORU AUTORSKIEGO (nie w rozumieniu prawa budowlanego), polegającego na 

monitorowaniu wykonywanych prac budowlanych, remontowych lub instalacyjnych pod kątem zgodności z 

opracowanym projektem: każda wizyta na miejscu realizacji: 60 zł - wizyty trwające max.1 godz. 

− wykonanie dodatkowych wariantów aranżacyjnych pokoju dziennego (jeśli pomieszczenie daje takie możliwości) – 

50 zł/h. 

 

PROJEKTY INNYCH POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH: NP. GABINETÓW, 

BIBLIOTEK, SYPIALNI, GARDERÓB: cena zależna od nakładu pracy (ilości i skomplikowania zagadnień 

projektowych) – ustalana indywidualnie. 

Cennik ważny od 01.01.2019r. 


