
  

Viva Design Barbara Kułak-Steciak, 35-210 Rzeszów, ul. Chłopickiego 3/3, tel.: +48 730 150 558 

NIP: 813-301-24-37, REGON: 180479626, www.viva-design.pl, biuro@viva-design.pl  

Dzień dobry, 
 

Dziękuję za zainteresowanie usługami Pracowni Projektowania Wnętrz Viva Design. Moja 
pracownia powstała z potrzeby marzeń oraz miłości do pięknych wnętrz.  

 
Inspirowani codziennym życiem tworzymy wnętrza dla ludzi z pasją, odkrywając na nowo 

prostotę i elegancję. Świadomi wciąż zmieniających się trendów stawiamy na wnętrza 
"skrojone na miarę" klienta, który obdarza nas zaufaniem. Jesteśmy dumni że możemy 

uczestniczyć w tak intymnym procesie kreowania marzeń. 
 

W dokumencie znajdują się informacje o tym w jaki sposób pracujemy i jak możemy pomóc 
w urządzeniu Państwa wnętrz. W razie jakiekolwiek pytań, proszę o kontakt: tel. 

+48 509 227 559, e-mail: biuro@viva-design.pl.  

 
 

Dlaczego warto współpracować z Viva Design? 
 

• Projektujemy wnętrza od 2009 roku. Większość inwestycji realizujemy z nadzorem na budowie. Od 
2015 roku realizujemy także inwestycje z nadzorem „pod klucz”. Odwiedzamy międzynarodowe targi 
wnętrzarskie, stale poznajemy nowe produkty i technologie. Nasz czteroosobowy zespół chętnie dzieli 
się swoją wiedzą i doświadczeniem.  

• Na podstawie naszego doświadczenia z realizacji projektów „pod klucz”, przygotujemy dla Państwa 
komplet wszystkich projektów dla wykonawców, wizualizacje wybranych pomieszczeń oraz 
zestawienie materiałów wraz z szacunkowymi cenami. Na Państwa życzenie przekażemy kontakt 
do dostawców i wykonawców, którzy sprawdzili się na poprzednich inwestycjach.  

• Jeżeli nie macie Państwo czasu na zajmowanie się budową, możemy pomóc przygotowując projekt 
z nadzorem „pod klucz”. W takiej sytuacji akceptujecie Państwo projekty, materiały oraz budżet 
inwestycji a resztą zajmuje się nasza pracownia.  

• Jeżeli zdecydowali Państwo o prowadzeniu prac wykończeniowych samodzielnie, chętnie udzielimy 
potrzebnych konsultacji dla Państwa lub wykonawców (także na budowie).  

• Biuro naszej pracowni mieści się w centrum Rzeszowa (obok Galerii Rzeszów). W spokojnej 
atmosferze możemy w nim porozmawiać z Państwem na temat projektowanych wnętrz, prezentując 
posiadane przez nas próbniki materiałów, wzorniki oraz katalogi.  

• Realizujemy projekty dla inwestorów z całej Polski a także projekty poza granicami Polski. 

• Nasze projekty były publikowane w prestiżowych czasopismach, np. Czas na wnętrze, 100% 
Wnętrza, Dekorian Home, VIP Biznes i styl oraz Trendy Podkarpackie. 
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Porównanie dostępnych wariantów współpracy z Viva Design: 
 

Wariant usługi: Projekt Projekt pod klucz 

Opis wariantu usługi:  

Ten wariant jest dla osób, które planują 
osobiście nadzorować wszystkie prace 

wykończeniowe a także weryfikować ich 
jakość i zgodność z projektem 

Ten wariant jest dla osób, które chcą, aby 
nasza pracownia zajęła się koordynacją 
wszystkich prac wykończeniowych oraz 

dostaw w ich imieniu 
Wartość usługi:  148 zł* / m2 298 zł* / m2 

Usługi wliczone w cenę:  

Projekt wnętrz, wizualizacje 
wybranych pomieszczeń, 
zestawienie materiałów z 

szacunkowymi cenami, konsultacje 
mailowe i telefoniczne oraz 

weryfikacja jakości prac na życzenie 

Projekt wnętrz, wizualizacje 
wybranych pomieszczeń, zestawienie 
materiałów z rzeczywistymi cenami, 

wycena prac wykonawców, 
prowadzenie budowy oraz zamówień, 
kontrola budżetu projektu, weryfikacja 

jakości prac wykonawców 

Wizyty na budowie 
wliczone w cenę:  

1 Brak limitu 

Koszt kolejnej wizyty na 
budowie:  

200 zł za każdy dojazd* Nie dotyczy 

Okres wsparcia wliczony 
w cenę:  

Od podpisania umowy do 12 
miesięcy po zamknięciu etapu 3 

Od podpisania umowy do 12 miesięcy 
po zamknięciu etapu 3 

Opłata za wizualizacje 
niewliczone w cenę:  

500 zł za każde dodatkowe 
pomieszczenie  

500 zł za każde dodatkowe 
pomieszczenie 

 

* Podane kwoty dotyczą inwestycji realizowanych w odległości do 30 km od centrum Rzeszowa.   

 
 

Czy jesteśmy dla Państwa odpowiednią pracownią? 
 

Prace związane z przygotowaniem projektu wnętrz trwają zazwyczaj kilka miesięcy a prace 
wykończeniowe mogą trwać nawet ponad rok. W tym czasie spędzimy ze sobą wiele godzin na 
rozmowach i spotkaniach. Ponieważ cenimy sobie dobrą atmosferę współpracy, dlatego przygotowaliśmy 
kilka pytań, które pomogą Państwu zweryfikować, czy jesteśmy odpowiednią pracownią dla Państwa:  

• Proszę obejrzeć nasze realizacje na stronie www.viva-design.pl. Czy podobają się Państwu 
projektowane przez nas wnętrza? 

• Z naszych doświadczeń wynika, że na urządzenie pomieszczeń w projektowanym przez nas stylu, 
należy zainwestować kwotę co najmniej 3000 zł / m2 (koszt materiałów i robocizny od stanu 
deweloperskiego). Jaką kwotę planujecie Państwo zainwestować? 

• W trakcie prac nad przygotowaniem projektu wnętrz, będziemy z Państwem dużo rozmawiać na temat 
przygotowanych projektów, prosząc o opinię. Czy znajdziecie Państwo czas w swoim kalendarzu na 
spotkania z nami? 
 
 

Jak długo trwa proces projektowania wnętrz? 
 
Przygotowanie i akceptacja projektu dla wnętrz o powierzchni 100 m2, trwa zazwyczaj do trzech 
miesięcy. Prace wykończeniowe można zazwyczaj zaczynać po miesiącu, gdy zamknięty zostanie 
pierwszy etap prac projektowych. Jeżeli planujecie Państwo w przyszłości zakup nieruchomości, warto 
skontaktować się z nami i zarezerwować dla siebie nasz czas na przygotowanie projektu dla Państwa 
wnętrza. Informację na temat aktualnego czasu oczekiwania na rozpoczęcie prac projektowych 
otrzymacie Państwo od nas w ofercie lub kontaktując się z nami.  
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Interesuje mnie współpraca - co dalej? 
Prosimy o przesłanie na adres e-mail naszego biura: biuro@viva-design.pl projektu z układem i 
powierzchnią wnętrz do zaprojektowania lub nazwę projektu jeżeli jest to typowy projekt domu. 
Przygotujemy dla Państwa dedykowaną ofertę. Jeżeli po otrzymaniu oferty będziecie Państwo 
zainteresowani współpracą, zapraszamy do naszego biura na niezobowiązującą rozmowę. Jeżeli podczas 
spotkania zdecydujecie się Państwo na współpracę, możemy podpisać umowę.   

 
 

Prezenty od pracowni Viva Design 
W podziękowaniu za zainteresowanie usługami naszej pracowni, przygotowaliśmy dla Państwa prezenty:  

• Poradnik informacją w jaki sposób prowadzić prace wykończeniowe, przygotowany na podstawie 
doświadczeń naszej pracowni. Aby pobrać poradnik, proszę kliknąć TUTAJ.  

• Historia jednego z realizowanych przez nas projektów z nadzorem „pod klucz”. Znajdują się w nim 
między innymi informacje na temat rzeczywistych kosztów urządzenia wnętrz. Aby pobrać artykuł, 
proszę kliknąć TUTAJ.  

• Poradniki przygotowane przez naszą pracownię w ramach Akademii Viva Design. Proszę kliknąć 
TUTAJ, aby przejść na stronę z artykułami.  

• Przykładowe projekty oraz zestawienie materiałów przygotowane dla mieszkania w Warszawie o 
powierzchni 130 m2. Proszę kliknąć TUTAJ, aby przenieść się do strony z projektami.  

 
 

Co zrobić jeżeli mam inne pytania lub wątpliwości? 
 
Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące współpracy, prosimy o kontakt:  
e-mail: biuro@viva-design.pl, telefon: +48 509 227 559 (Barbara Kułak-Steciak – właściciel / projektant 
wnętrz) lub +48 730 150 558 (Marcin Steciak – kierownik projektów). Chętnie odpowiemy na pytania. 
 

 
 

Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
Data przygotowania dokumentu: 2017-09-04. Zasady współpracy oraz zakres usług może ulec zmianie bez powiadomienia. 
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