
OLLIE DESIGN BARTOSZ BORZĘCKI
PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

Załącznik Nr 2
DO UMOWY O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH

Nr .../.../...........

Zamawiający  zobowiązany  jest  w  terminie  14  dni  od  podpisania  umowy  dostarczyć
Przyjmującemu Zamówienie wykaz oczekiwań i inspiracji dotyczących projektu.

WZÓR WYKAZU OCZEKIWAŃ (WYTYCZNYCH) I ZESTAWU INSPIRACJI ZAMAWIAJĄCEGO

GŁÓWNE WYTYCZNE:

– określenie kolorystyki
– określenie preferencji materiałowych (warto zaznaczyć co jest preferowane, a co nie, np. „nie

chcemy paneli  w  przedsionku,  wolimy gres”  lub  „chcielibyśmy aby  zastosować  ten  sam rodzaj
okładziny  podłogowej  co  w  salonie;  na  ścianach  nad  blatem  chcielibyśmy  mieć  okładzinę
łatwozmywalną, taką jak płytki”

– określenie rodzaju zabudowy (projektowana/gotowa)
– określenie preferowanego oświetlenia (górne, boczne, podłogowe)
– określenie chęci rearanżacji pomieszczeń (przestawienie ścian działowych)

WYTYCZNE SZCZEGÓŁOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ:

1. PRZEDSIONEK/HALL
- oczekiwane wyposażenie (szafa, siedzisko, półki na buty)

2. KUCHNIA
- oczekiwane wyposażenie i określenie typu zabudowy (np. „  w kuchni znajdzie się duży zlew
jednokomorowy, płyta indukcyjna, piekarnik w zabudowie, jeśli  będzie taka możliwość, piekarnik
chcielibyśmy zlokalizować na wysokości blatu, lodówka w zabudowie, mikrofala w zamykanej szafce
oraz zmywarka w zabudowie)
- preferencje materiałowe

3. SALON
- oczekiwane wyposażenie (np. „w salonie chcielibyśmy mieć duży narożnik /sofę i dwa fotele, w
salonie znajdzie się także telewizor oraz szafka/półka RTV) 

4. SYPIALNIA
- oczekiwane wyposażenie (np. „w sypialni przewidujemy łóżko o wymiarze 160x200/200x200
ze stolikami/półkami nocnymi)

5. POKÓJ
- określenie przeznaczenia pokoju i oczekiwanego wyposażenia (np. pokój dziecięcy)
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6. ŁAZIENKA
- oczekiwane wyposażenie (np. „ w łazience potrzebujemy prysznic oraz dwie umywalki z półkami
na przechowywanie kosmetyków i środków czystości, zrezygnujemy z WC w łazience, gdyż znajdzie
się  ono  w  osobnym  pomieszczeniu,  dodatkowo  przewidujemy  tutaj  pralkę  w  zabudowie  z
wbudowanym koszem na odzież)

7. WC
- oczekiwane  wyposażenie  (np.  „w  WC oprócz  miski  ustępowej  oraz  umywalki  chcielibyśmy
powiesić duże lustro i znaleźć miejsce na środki czystości)

8. GABINET
-  oczekiwane  wyposażenie  (np.  „potrzebujemy  biurka  oraz  zabudowy  do  przechowywania
dokumentów/książek)

9. INNE/DODATKOWE POMIESZCZENIA (według schematu dla innych pomieszczeń)

Wytyczne szczegółowe dla poszczególnych pomieszczeń Zamawiający w razie potrzeby może
poszerzyć o dodatkowe uwagi.

Do niniejszych pisemnych wytycznych Zamawiający może załączyć zdjęcia  z  inspiracjami  i
krótkim opisem, co na danej fotografii nas interesuje (jakie elementy, rozwiązania nam się podobają,
jaki jest preferowany styl wnętrz (klasyczny, nowoczesny, minimalistyczny, itp.)). Zdjęcia mają na celu
ułatwienie  przedstawienia  oczekiwań  i  upodobań  Zamawiającego  dotyczących  projektu.  Dobrym
źródłem inspiracji może być internetowy serwis PINTEREST.

Rzeczy nieujęte w wytycznych przez Zamawiającego uznaje się za zlecone do dobrania przez
Przyjmującego Zamówienie (projektanta).
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