
Lp. Rodzaj pracy projektowej Cena netto Vat Cena brutto
1 Adaptacja projektu powtarzalnego bez

wprowadzania zmian

1 300,00 zł 299,00 zł 1 599,00 zł

a) Doprojektowanie piwnic 1 000,00 zł 230,00 zł 1 230,00 zł

b) Likwidacja piwnic 400,00 zł 92,00 zł 492,00 zł

c)
Podniesienie lub obniżenie budynku w stosunku

do terenu

300,00 zł 69,00 zł 369,00 zł

d) Zaprojektowanie lub likwidacja komin, komina 200,00 zł 46,00 zł 246,00 zł

e)
Doprojektowanie, przesunięcie lub likwidacja

okna lub drzwi

100,00 zł 23,00 zł 123,00 zł

f)
zmiana pokrycia dachu z ponownym

obiliczeniem więźby dachowej

1 000,00 zł 230,00 zł 1 230,00 zł

g)
zmiana szerokości ław fundamntowych z

obliczeniami

500,00 zł 115,00 zł 615,00 zł

h) likwidacja lub zaprojektowanie ścianki działowej
100,00 zł 23,00 zł 123,00 zł

2 Projekt zagospodarowania terenu działki

budowlanej

700,00 zł 161,00 zł 861,00 zł

3

Wykonanie jednego uzgodnienia

administracyjnego ( Energa, Urząd Gminy, ZUD, TP 

S.A,, gaz, wyłaczenie z prod. rolnej)

150,00 zł 34,50 zł 184,50 zł

4 do 100m2 powierzchni użytkowej

5 od 100 m2 do 200 m2

6 od 200 m2 do 300 m2

6000 zł + 50 zł za 1 m2 p.u. powyżej 100 m2

11000 zł + 40 zł za 1 m2 p.u. powyzej 200 m2

WYKAZ CEN PRAC PROJEKTOWYCH

PRZYKŁADOWE CENY ZMIAN PROJEKTU TYPOWEGO

CENY WYKONANIA INNYCH CZYNNOŚCI PROJEKTOWYCH

PRZYKŁADOWE CENY ZMIAN PROJEKTÓW NIETYPOWYCH ( ceny netto )

60  zł  za 1 m2 p.u.

6 od 200 m2 do 300 m2

7 powyzej 300 m2

8 Inwentaryzacja budynku istniejącego - pełna dla

potrzeb przebudowy

9

Inwentaryzacja budynku istniejącego - elementy

istotne dla nadbudowy lub przebudowy ( wym. zew., 

kominy, ściany nośne, klatki schodowe itp.)

10 Orzeczenie technicze o stanie budynku i

możliwości nadbudowy

11 Wykonanie projektu nadbudowy lub rozbudowy

w zakresie konstrukcji i architektury

12 Wykonianie projektu architektoniczno -

konstrukcyjnego hal magazynowych, prod.

13 Wykonanie uzgodnień z rzeczoznawcami p.poż.,

sanit., - epid., bhp)

14
Projekt konstrukcyjny budynku mieszkalnego, 

rozbudowy lub nadbudowy - pełny

15 Projekt konstrukcyjny budowy hali i innych bud.

przemysł.

250+koszt  uzgodnień

CENNY INNYCH RODZAJÓW USŁUG PROJEKTOWYCH  (ceny netto )

25 zł/m2 p.u.

30 zł/m2 p.u.

500,00 zł

600-1000 zł

60  zł  za 1 m2 p.u.

CENY WYKONANIA PROJEKTÓW BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH  (ceny netto )

40  zł  za 1 m2 p.u.

11000 zł + 40 zł za 1 m2 p.u. powyzej 200 m2

15000 zł + 30 zł za 1 m2 powyżej 300 m2

PRZYKŁADOWE CENY PRZY ROZBUDOWACH I NADBUDOWACH DOMÓW  (ceny netto)

20% ceny pełnego  projektu



16 Wykonianie obliczeń statycznych dla budynku

mieszkalnego

17 Wykonanie obliczeń statycznych dla budynku

przemysłowego

18 Wykonanie badań geotechnicznych gruntu

19 Kosztorysy wykonywane na podstawie obmiarów

dostarczonych przez Inwestora

a) do 25 pozycji

b) 26 - 50 pozycji

c) 51 - 100 pozycji

d) powyżej 101 pozycji

20 Kosztorysy wykonywane na podstawie obmiarów

wykonywanych z dokumentacji proj.

a) do 25 pozycji

b) 26 - 50 pozycji

c) 51 - 100 pozycji

d) powyżej 101 pozycji

600 zł  +  6 zł  za kazdą poz. powyzej 50

750 zł  +  4 zł za kazdą poz. powyżej 100

200   + 6 zł za kazdą poz. powyzej 25

350   + 5 zł za kazdą poz. powyzej 50

600   + 4 zł za kazdą poz. powyżej 100

400 zł

400 zł  +  8 zł za kazdą poz. powyzej 25

10 zł/m2 p.u.

350,00 zł za otwór

CENY USŁUG KOSZTORYSOWYCH  (ceny netto )

200,00 zł

8zł/m2 p.u.


