CENNIK ZA PRZEGLĄDY OGÓLNOBUDOWLANE
Wszystkie ceny są cenami umownymi i podlegają negocjacjom (w zależności od ilości
kontrolowanych obiektów w danej firmie, oraz umów i rabatów).
1. Przegląd budynku jednoroczny (budowlany i sanitarny) – przykładowa cena w tabeli
2. Przegląd budynku pięcioletni (budowlany i sanitarny) – (do ustalenia telefonicznie)
3. Przegląd budynku pięcioletni dla budynków o powierzchni powyżej 1000m2 w jednym fragmencie dachu (budowlany, sanitarny) – cena w zależności od funkcji budynku
(do ustalenia telefonicznie)
4. Przegląd budynku jednoroczny 2 razy do roku (budowlany i sanitarny ) – (do ustalenia
telefonicznie)
5. Przegląd wentylacji mechanicznej – pomiary – wycena w zależności od ilości punktów
oraz funkcji obiektu (do ustalenia telefonicznie)
Przykładowe ceny za przegląd ogólnobudowlany (tj. przegląd budowlany i sanitarny)
dotyczy wyceny pojedynczego obiektu
m2 powierzchni zabudowy ( dachu)
50 – 500
600 – 1000
1001 – 2000
2001 – 3000
3001 – 8000
8001 – 20000
20001 – 25000
25001 – 40000
40001 -

Cena netto za przegląd (budowlany i
sanitarny)
500 zł za obiekt
600 zł za obiekt
700 zł za obiekt
780 zł za obiekt
900 zł za obiekt
0,29 zł za m2
0,23 zł za m2
0,19 zł za m2
0,16 zł za m2

Przykładowe ceny w tabeli są aktualne na rok 2013.
Przy większej ilości obiektów cena jest ustalana indywidualnie dla każdego klienta
Podane ceny nie zawierają kosztów dojazdu, oraz pobytu poza woj. podlaskim.
Pełna wycena wykonania kontroli dostępna po przesłaniu drogą e-mail lub faksem zakresu
kontroli, ilości obiektów oraz ich lokalizacji.

CENNIK BADAŃ TERMOWIZYJNYCH

l.p.

Usługa

Inspekcja kamerą termowizyjną
(PLN)

Inspekcja kamerą termowizyjną +
zdjęcia w
wersji elektronicznej
(PLN)

Inspekcja z
pełnym raportem na
płycie CD
(PLN)

Termowizja lokalu
300,00
350,00
400,00
mieszkalnego
Termowizja domu
jednorodzinnego
2
400,00
450,00
550,00
do 200 m2
Termowizja domu
3
jednorodzinnego
450,00
500,00
800,00
powyżej 200 m2
Termowizja budyn4
ku użytkowego do
700,00
800,00
1 200,00
1000 m2
Termowizja budynku użytkowego po5
wyżej 1000 m2 i
od 800,00
od 900,00
od 1 600,00
budynku wielorodzinnego
Podane ceny są orientacyjnymi cenami netto. Cena badania termowizyjnego uzależniona jest od rodzaju wykonywanego zlecenia, jego złożoności, formy raportu, terminu i miejsca realizacji. Większość cen jest ustalana indywidualnie ze zleceniodawcą po konsultacji i ustaleniu warunków.
1

UWAGA:
Przy badaniach z raportem w cenie badań jest wydruk w kolorze tych raportów z wybranymi, poglądowymi zdjęciami (w zależności od obiektu badanego-w ilości od 10 do 30 sztuk)
oraz zapis zdjęć i raportu w wersji elektronicznej i dostarczenie ich pocztą mailową!
Przy życzeniu klienta robimy dodatkowo wydruki termogramów w kolorze na papierze A4,
kosztuje to 3,00 zł/strona.

CENNIK ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNYCH BUDYNKÓW
l.p.

Obiekt

1
2

Indywidualne lokale mieszkalne i usługowe
Dla domków jednorodzinnych (o pow. użytkowej do 150 m²):
Dla domków jednorodzinnych wolnostojących, bliźniaczych i
w zabudowie szeregowej (powyżej 150 m²)

3
4

Budynki wielorodzinne

5

Dla obiektów komercyjnych i użyteczności publicznej

Szacunkowo Ceny
Netto
od 200 zł
od 300 zł
od 400 zł
od 850 zł za całość
budynku (bez poszczególnych lokali)
wg wyceny indywidualnej

CENNIK NADZORU NAD BUDOWĄ:
Funkcja kierownika budowy przy ograniczonej liczbie wizyt na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego (odbiór tylko elementów związanych z bezpieczeństwem budynku tj. tylko
elementy konstrukcji) to kwota brutto 3.000,- – 5.000zł za budowę od jej początku do oddania
do użytku. W przypadku większej ilości wizyt lub odbioru robót niekonstrukcyjnych zgodnie z
wolą inwestora, cena usługi będzie kalkulowana indywidualnie.
CENNIK NADZORU INWESTORSKIEGO:
Nadzór inwestorski kalkulowany jest w oparciu o szacunkowy koszt budowy i wynosi do 3%
tych kosztów w zależności od rodzaju budowy, stopnia jej skomplikowania, koniecznej częstotliwości wizyt na budowie i innych przyczyn.
CENNIK EKSPERTYZ TECHNICZNYCH:
Cena ustalana indywidualnie w zależności od przedmiotu ekspertyzy i jej celu.
CENNIK ODBIORÓW TECHNICZNYCH
l.p.

Rodzaj usługi

Koszt usługi w
przedziale cenowym
180 - 240 zł
220 - 320 zł
220 - 320 zł
280 - 360 zł

1
2
3
4

Mieszkanie w stanie deweloperskim do 80 m²
Mieszkanie w stanie deweloperskim pow. 80 m²
Mieszkanie w stanie pod klucz (wykończonym) do 80 m2
Mieszkanie w stanie pod klucz (wykończonym) pow. 80 m²

5

Dom w stanie deweloperskim do 140 m²

290 - 370 zł,

6

Dom w stanie deweloperskim powyżej 140 m²

300 - 430 zł

7

Dom w stanie pod klucz (wykończonym) do 140 m²

360 – 540 zł

8

Dom w stanie pod klucz (wykończonym) powyżej 140 m²

550– 720 zł

CENNIK USŁUG KOMINIARSKICH

l.p.

Rodzaj usługi

Koszt usługi w
przedziale cenowym
20,00 - 35,00 zł

1

Odbiór przewodów kominowych w budynkach wielorodzinnych (1 przewód)

2

Odbiór przewodów kominowych w budynkach użyteczności
publicznej (1 przewód)

25,00 - 42,00 zł

3

Wydanie opinii kominiarskiej dot. podłączeń do przewodów
kominowych urządzeń grzewczo-kominowych i wentylacji

70,00 - 125,00 zł

4

Okresowa kontrola przewodów kominowych w stanie użytkowym w budynkach wielorodzinnych

1,00 - 5,00 zł /mb

5

Specjalistyczne badanie anemometrem (jeden pomiar)

20,00 - 35,00 zł

