OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA PROJEKTÓW
SYSTEMÓW NAWADNIAJĄCYCH
Klient zainteresowany przygotowaniem projektu zobowiązany jest do dostarczenia niezbędnych informacji:
1.

Plan terenu ze szczegółowymi nasadzeniami przygotowany w odpo-
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wiedniej skali lub bardzo dokładnie zwymiarowany, przesłany w wersji
elektronicznej (PDF, JPG lub inne) lub pliku z rozszerzeniem CAD.
2.

Informacje dotyczące źródła wody: ciśnienie, wydajność, średnica
przyłącza, lokalizacja na planie.
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3.

Informacje dotyczące zasilania elektrycznego: lokalizacja na planie
przyłącza elektrycznego (230V) lub informacja o możliwości zastosowania sterowania bateryjnego (9V).
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4.

Innych informacji niezbędnych dla prawidłowego zaprojektowania
instalacji.

5.

Pisemnego potwierdzenia i zgody na realizację projektu.

Elementy składowe dokumentacji projektowej:
1.

Projekt instalacji hydraulicznej i elektrycznej na planie zagospodarowania terenu uwzględniający wszystkie niezbędne elementy.

2.

Detale i szczegóły montażowe priorytetowych elementów instalacji.

3.

Opracowanie projektowe zawierające: opis projektu, informacje
dotyczące zasady działania oraz załączniki produktowe.

4.

Zbiorcze zestawienie materiałowe wraz z kosztami jednostkowymi.

Projekty przesyłane zostają w wersji elektronicznej (PDF) na wskazany
w zamówieniu adres email. Istnieje możliwość zamówienia wersji drukowanej o maksymalnym formacie A1 (2 kopie).
Projekt przygotowywane zostają w programie AutoCad. Wszelkie niestandardowe wydruki, wymagania względem formatów i ilości kopii
Zamawiający realizuje we własnym zakresie.

Cennik wykonania projektów dla ogrodów przydomowych:
Powierzchnia

Cena projektu (netto)

Czas wykonania

do 1000 m2

300 – 800 zł

do 7 dni

600 – 1200 zł

do 14 dni

wycena indywidualna

do ustalenia

1001 – 5000 m

2

powyżej 5000 m2
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*

Do cen przedstawionych w tabeli należy doliczyć podatek VAT w kwocie 23%.

*

Czasy wykonania oraz ceny stanowią uogólnioną / szacunkową informację, mogą ulec zmianie z uwagi
na niestandardowe wymagania, niekompletne informacje wejściowe oraz bardzo duży stopień skomplikowania obiektu.

UL. KARTUSKA 370
EMAIL: INFO@DRAGO.P L

Dla odbiorców indywidualnych (detaliści) istnieje możliwość zwrotu poniesionych nakładów ﬁnansowych na projekt instalacji nawadniania pod warunkiem 100% realizacji zamówienia produktowego w naszej ﬁrmie. Stosowana
jest uproszczona wersja dokumentacji uwzględniająca: projekt instalacji,
detali montażowych oraz wycenę materiałową.
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Dla Biur Projektów / Projektantów Branżowych / Architektów / Jednostek
Samorządowych opracowujących dokumentacje projektowe przygotowujemy wytyczne, materiały informacyjne lub świadczymy usługi podwykonawcze na przygotowywanie szczegółowych projektów.
Oferty i zakres prac ustalamy w powyższych przypadkach indywidualnie.

Uwaga:
Firma Drago Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie
nieprawidłowości związane z usługą projektowania oraz w trakcie realizacji o ile wynikają one z niewłaściwych, błędnych informacji dostarczonych przez Zamawiającego.
Wszelkie dodatkowe prace związane z działaniami projektowymi i operacyjnymi wycenione zostaną indywidualnie niezależnie od pierwotnej
kwoty za projekt.

