
przejrzyste zasady
proste reguły

*owocna współpraca bez gwiazdek
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jeden serwis
wielu fachowców

Co warto zrobić przed
przystąpieniem do robót?

dobrze się przygotuj
Dokładnie określ swoje potrzeby oraz wyobrażenie o usłudze. Weź kartkę i dokładnie
wszystko sobie spisz w jednym miejscu.

zbierz oferty

przygotuj sobie obmiar wstępny
Policz możliwie w najdokładniejszy sposób przedmiot robót. Jeżeli będzie to np. remont
łazienki, policz powierzchnię ścian i podłogi. Liczbę pkt. wody, itd. Skorzystaj z
przygotowanej na taką sposobność możliwą do pobrania z
naszej strony oraz przygotowaną do samodzielnego wydruku . Dzięki takiemu rozwiązaniu w
jednym miejscu znajdziesz najważniejsze elementy kosztowe całej inwestycji. Takie
rozwiązanie daje Ci również informację o przewidywanych kosztach całej inwestycji.

“Karty obmiaru wstępnego”

Zaproś fachowców do siebie. Poproś ich o wykonanie obmiaru, podanie cen jednostkowych
oraz sumy kosztów za cały zakres robót.

wybierz usługodawcę
Z wykorzystaniem zebranych informacji dokonaj wyboru konkretnego usługodawcy, spotkaj
się z nim i ustal szczegóły współpracy (harmonogram robót, zakres robót oraz potwierdź
wysokość wynagrodzenia)

zawrzyj umowę
W przypadku małych zleceń wystarczy umowa słowna. W przypadku większych zleceń
warto zawrzeć umowę na piśmie. Jest bardzo przydatna w przypadku bardziej złożonych i
dłużej trwających zleceń. Przez zapisanie w niej dokładnego harmonogramu robót, zakresu
prac oraz wynagrodzenia unikniesz wielu niedomówień przy końcowym rozliczaniu się. W
naszej opinii umowa ma służyć przede wszystkim Klientowi i usługodawcy, a nie sądowi.
Dlatego kładziemy nacisk na edukację Klientów w kontaktach z usługodawcami. To co
czasami jest oczywiste dla jednej ze stron nie koniecznie jest oczywiste dla drugiej strony.
Dlatego szanowny Kliencie spisuj umowy. Rób to z możliwie największą ilością szczegółów
dotyczących danego zlecenia.


