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TECHNOLOGIA

SOLIDNY PARTNER BIZNESOWY

Nowoczesne technologie w dziedzinie budownictwa prefabrykowanego drewnianego oferowane 
przez rekomendowaną przez GRACUS firmę wykonawczą są wynikiem działalności badawczo-
rozwojowej prowadzonej we własnych zakładach oraz we współpracy z jednostkami naukowymi:

- Politechnika Krakowska
- Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Wyniki prowadzonych przez nas prac badawczo-rozwojowych są chronione licznymi patentami. 
Dzięki prefabrykacji uzyskiwana jest bardzo wysoka jakość i precyzja wykonania konstrukcji 
budowlanych, eliminowane są błędy wykonawcze, a czas realizacji obiektów zostaje znacznie 
skrócony. Technologia jest przyjazna dla środowiska. Rekomendowany przez nas wykonawca  jest 
aktywnym członkiem wiodących stowarzyszeń branżowych związanych  z budownictwem 
drewnianym.

O NAS
Firma GRACUS – BROKER BUDOWY DOMÓW to firma powstała w odpowiedzi na potrzebę 
Inwestorów w realizacji trudnego zadania budowy domu. Zdobywamy zaufanie naszych Klientów 
prowadząc profesjonalne doradztwo w ramach w ramach doboru odpowiedniego projektu, 
technologii budowy domu, instalacji, wyposażenia oraz odpowiednich rozwiązań funkcjonalnych. 
Natomiast naszym najważniejszym działaniem jest rekomendacja wiarygodnego, rzetelnego i 
uczciwego wykonawcy, który wybuduje dom dobrej jakości oraz w rozsądnej cenie. Działamy 
zawsze w najlepszym interesie Klienta. 

NAGRODY
Firma Gracus – Broker budowy domów wraz z jedną z firm wykonawczych otrzymała dwukrotnie 
prestiżową nagrodę Wiktoria Znak Jakości Przedsiębiorców 2011 i 2012r. w konkursie 
zorganizowanym pod patronatem Parlamentu Europejskiego oraz Ministerstwa Gospodarki  
Rzeczpospolitej Polskiej. W 2017, w 2018, w 2019 oraz w 2020 roku od portalu Oferteo otrzymaliśmy 
prestiżowy certyfikat „WYKONAWCA ROKU”. Ponadto jesteśmy ekspertem portalu Oferteo oraz 
„Profesjonalnym sprzedawcą”. Posiadamy również certyfikat „Sprawdzona firma”. 

WSPÓŁPRACA
Współpracujemy z kilkoma organizacjami o charakterze non profit zajmującymi się w szerokim 
zakresie edukacją budowlaną i promowaniem dobrych praktyk w kwestii budowy domów. Zalicza się 
do nich np. „AKADEMIA BUDOWY” z firmy TOOBA.PL

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim firmy GRACUS BUSINESS 
CONSULTING Grzegorz Niewitała oraz firmy PRO ARTE Arkadiusz Woch, Krzysztof Biodrowicz s.j.



TRIPOLIS 3 

Stan deweloperski

PRZEDMIOT I OPIS OFERTY

Przedmiotem oferty jest wykonanie budynku  według projektu: 

Szczegółowy zakres realizacji został przedstawiony w dalszej części opracowania.
Oferowany budynek charakteryzuje się wysoką energooszczędnością oraz znakomitym 
komfortem użytkowania. Dzięki prefabrykacji uzyskiwana jest bardzo wysoka jakość i precyzja 
wykonania konstrukcji budowlanych, eliminowane są błędy wykonawcze a czas realizacji 
obiektów zostaje znacznie skrócony. Budownictwo drewniane pozwala zachować zerowy bilans 
emisji CO2.

W skład oferty wchodzi  realizacja procesu prefabrykacji, dostawa na miejsce inwestycji, montaż 
oraz wykonanie budynku w standardzie:

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim firmy GRACUS BUSINESS 
CONSULTING Grzegorz Niewitała oraz firmy PRO ARTE Arkadiusz Woch, Krzysztof Biodrowicz s.j.

RZUTY KONDYGNACJI



OPRACOWANIE OFERTY:

SPRZEDAWCA:

KONTAKT:

ZATWIERDZIŁ:

CENA M2 POWIERZCHNI DOMU PO PODŁODZE 3698,7593 PLN (z  VAT 8%)

POWIERZCHNIA PO PODŁODZE: 168,46 m2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 119,28 m2

LICZBA KONDYGNACJI: 1

STAN SUROWY OTWARTY: 317 646 PLN (z  VAT 8%) 1 886 PLN/m2 (z  VAT 8%)

STAN SUROWY ZAMKNIĘTY: 357 249 PLN (z  VAT 8%) 2 121 PLN/m2 (z  VAT 8%)

GARAŻ WOLNOSTOJĄCY I PERGOLE: 19 268 PLN (z  VAT 8%)

Cena zachowuje ważność do miesiąca od:

kalkulacja wersja 2020.11.09

KLIENT PRO ARTE

Projekt TRIPOLIS 3 

623 093,00
PLN (z VAT 8%)

26 listopad 2020

+48 600104130

Grzegorz Niewitała

Kamil Dudek

Grzegorz Niewitała

https://www.pro-arte.pl/projekty-domow/898/trypolis-3

CENA OFERTY

GŁÓWNE PARAMETRY

KOSZTY CZĘŚCIOWE

UWAGI DO OFERTY

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim firmy Gracus Business Consulting 
Grzegorz Niewitała oraz firmy Pro Arte Arkadiusz Woch, Krzysztof Biodrowicz s.j.



1. PRZYGOTOWANIE I OBSŁUGA PROJEKTU

2. PREFABRYKAT* *(warstwy przegród zgodne z technologią Hauswerk)

3. STAN ZEROWY

4. STAN SUROWY OTWARTY:

5. STAN SUROWY ZAMKNIĘTY:

SZ - Prefabrykaty ścian zewnętrznych (konstrukcja KVH 160mm)

SW - Prefabrykaty ścian wewnętrznych działowych (konstrukcja KVH 120mm)

SW - Prefabrykaty ścian wewnętrznych nośnych (konstrukcja KVH 160mm)

ST - Prefabrykaty stropów międzykondygnacyjnych

DA - Prefabrykaty dachów spadowych, nieizolowane, bez pokrycia (w tym łata, kontrłata, wiatroizolacja)

STD - Prefabrykaty stropodachów, nieizolowane, bez pokrycia

Wykonanie izolacji ścian zewnętrznych na etapie prefabrykacji

Projekt - Adaptacja projektu dostarczonego przez klienta, wykonanie projektu warsztatowego i 

montażowego

Montaż okien PVC, Drutex Iglo Energy, 3-szybowe, profil 7 – komorowy

Okna dachowe Fakro 66x118-V U2(standard)/PTP-V U3 (łazienkowe)

Drzwi wejściowe energooszczędne standard

Transport z zakładu produkcyjnego na miejsce budowy 

Dźwig do montażu prefabrykatów

Montaż budynku (ściany, strop, więźba dachowa, okna dachowe)

Zapewnienie zaplecza socjalnego na budowie

Prace ziemne wraz z wykonaniem płyty fundamentowej, płyta powyżej 100m2, bez wymiany gruntu

MATERIAŁY I PRACE UWZGLĘDNIONE W OFERCIE

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim firmy Gracus Business Consulting 
Grzegorz Niewitała oraz firmy Pro Arte Arkadiusz Woch, Krzysztof Biodrowicz s.j.



6. STAN DEWELOPERSKI:

*(warstwy przegród zgodne z technologią Hauswerk)

7. INSTALACJE:

8. DODATKI:

9. GARAŻ, WIATA i PERGOLE:

Garażu wolnostojącego nie uwzględniono w oferciePrefabrykaty ścian zewnętrznych pergoli (konstrukcja KVH 160mm, nieizolowana) Zadaszenie pergoli Fundamenty pod pergolę Wykonanie elewacji pergoli - styropian λDmax=0,04 W/(mK) – 120mm, Tynk silikonowy

Wylewki betonowe (60mm) wraz z izolacją (styropian 100mm)

Dach - Zaizolowanie konstrukcji dachu, montaż paroizolacji oraz rusztu pod płyty GKf

Montaż płyt gipsowo-kartonowych na sufitach i elementach stropowych wraz z obróbką okien

Pokrycie dachowe - Dachówka betonowa Brass, Celtycka

Pokrycie stropodachu - Membrana EPDM

Orynnowanie stalowe - BRATEX Struga

Nadbitka okapu

Wykonanie elewacji - wełna skalna λDmax=0,039 W/(mK) – 120mm, Tynk silikonowy

Dodatków nie uwzględniono w ofercie

Instalacja elektryczna z rozdzielnią (z odbiorem, bez przyłączy zewnętrznych)

Instalacje wod-kan. wewnętrzne (bez przyłączy zewnętrznych )

Wyprowadzenie instalacji alarmowej oraz Internet i TV (okablowanie,skrzynka)

Ogrzewanie podłogowe wodne

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem

Cyrkulacja wody

Pompa ciepła powietrze-woda

MATERIAŁY I PRACE UWZGLĘDNIONE W OFERCIE

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autor skim firmy Gracus Business Consulting 
Grzegorz Niewitała oraz firmy Pro Arte Arkadiusz Woch, Krzysztof Biodrowicz s.j.



PRZEGRODA ZEWNĘTRZNA:

Warstwa elewacyjna: Tynk silikonowy Baumit Silikontop, biały/kolor, struktura baranek, 

warstwa zbrojąca wraz z gruntowaniem

Izolacja zewnętrzna: Izolacja termiczna – styropian lub wełna, zgodnie z ofertą – 120mm

Konstrukcja: Płyta gipsowo-włóknowa – 12,5 mm

Drewno konstrukcyjne KVH o przekroju 60x160mm

Izolacja termiczna - wełna mineralna λD=0,035 W/(mK)

Poszycie wewnętrzne: Folia paroizolacyjna

Przestrzeń instalacyjna 50 mm

Płyta gipsowo-włóknowa – 12,5 mm

PRZEGRODA WEWNĘTRZNA:

Płyta Fermacell – 12,5 mm

Drewno konstrukcyjne KVH o przekroju 60x120mm lub 60x160mm

Izolacja akustyczna – 100 mm

Płyta Fermacell – 12,5 mm

DACH SPADOWY:

Pokrycie: Blachodachówka Bratex lub dachówka betonowa BRAAS

Łaty

Kontr-łaty

Wiatro-izolacja

Konstrukcja: Drewno konstrukcyjne KVH lub konstrukcja wiązarowa, wg oferty

Izolacja: Izolacja termiczna - wełna mineralna, wg oferty

Poszycie wewnętrzne: Ruszt systemowy

Płyta gipsowo – kartonowa 12,5mm

PRZEGRODA WEWNĘTRZNA:

Poszycie: Płyta OSB-3 22mm

Konstrukcja: Drewno konstrukcyjne KVH wg opracowania konstrukcyjnego 

Izolacja: Izolacja akustyczna 100 mm

Pustka instalacyjna: Ruszt systemowy

Poszycie: Płyta gipsowo – kartonowa 12,5mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim firmy Gracus Business Consulting 
Grzegorz Niewitała oraz firmy Pro Arte Arkadiusz Woch, Krzysztof Biodrowicz s.j.



30% - po podpisaniu umowy
30% - przed rozpoczęciem prefabrykacji
15% - w momencie zmontowanie ścian, stopów i konstrukcji dachu 
15% - w momencie wykonania elewacji, pokrycia dachowego
10% - po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego

https://www.pro-arte.pl/projekty-domow/898/trypolis-3

WARUNKI PŁATNOŚCI:

UWAGI KOŃCOWE:

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim firmy Gracus Business Consulting 
Grzegorz Niewitała oraz firmy Pro Arte Arkadiusz Woch, Krzysztof Biodrowicz s.j.


