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Obszar działalności
o Pochodzimy z Mielca, mieszkamy w Krakowie. Są to nasze najczęstsze miejsca pracy.

o Podejmujemy się zleceń w odległości do 100 km od Krakowa i od Mielca.



1) Sprawdzenie ogólnego cennika florystycznego na stronie www 

(w zakładce „Usługi” → „Florystyka”)

2) Sprawdzenie katalogów z dekoracjami z wypożyczalni (zakładka „Katalog dekoracji”)

2) Wysłanie do nas wiadomości z zapytaniem o dostępność. W wiadomości prosimy podać 
termin oraz lokalizację przyjęcia. 

3) Sprawdzimy dostępność terminu oraz odeślemy Państwu formularz.

4) Prosimy o dokładne wypełnienie formularza, ponieważ na jego podstawie ustalimy 
wstępne oczekiwania oraz przygotujemy dla Państwa wstępną spersonalizowaną wycenę. 

5) Spotkanie w lokalu, w którym odbędzie się przyjęcie i wprowadzenie potencjalnych 
zmian do oferty (opcjonalnie).

4) Decyzja i podpisanie umowy.

5) Potencjalne zmiany wprowadzane do umowy drogą aneksu bliżej terminu przyjęcia.

6) Montaż dekoracji w terminie przyjęcia. 

7) Demontaż i odbiór dekoracji* następnego dnia.

*Żywe kwiaty zostają u Państwa (jeżeli nie zechcą Państwo inaczej) 

Proces podjęcia współpracy



Podpisanie umowy

1) Umowę można podpisać:

- zdalnie (poprzez stronę www.hellosign.com lub skan) lub

- osobiście na spotkaniu (w czasach pandemii nieaktualne) 

2) Do 3 dni roboczych po podpisaniu umowy należy wpłacić na nasze konto bankowe zadatek
(ustalany indywidualnie), który gwarantuje rezerwację terminu.

3) Pozostałą kwotę za usługę (z wyłączeniem zadatku) należy wpłacić:

- W dniu montażu (tj. w dniu przyjęcia lub dzień przed) lub demontażu (tj. dzień po przyjęciu) 

lub

- przelewem do 5 dni roboczych przed przyjęciem (wysyłając potwierdzenie przelewu)

4) W dniu montażu należy również wpłacić kaucję zwrotną (ustalana indywidualnie).

- Kaucja zwrotna pokryje potencjalne koszty zniszczenia, zagubienia lub czyszczenia 
wypożyczonych elementów dekoracji. 

- W takich przypadkach zostanie pobrana proporcjonalna do straty część kaucji.

- Jeżeli nie dojdzie do uszkodzenia/ zniszczenia/ straty asortymentu, kaucja zostanie w całości 
zwrócona na Państwa konto bankowe do 7 dni roboczych po przyjęciu.

5) Termin zagwarantowany jest Państwu po podpisaniu umowy oraz wpłaceniu zadatku. 
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Opłaty dodatkowe

Do kosztów wykonania usługi należy doliczyć:

1) Transport *

2) Usługę montażu i demontażu dekoracji **

* 2zł/km.

Przykład: 

Do pokonania mamy 60 km. Za transport zapłacą Państwo dodatkowe 120 zł. 

Prosimy pamiętać, że do pokonania mamy cztery trasy (do klienta i od klienta w dniu montażu oraz do klienta i od klienta w dniu demontażu).

** Montaż oraz demontaż to dodatkowy czas i praca, które dekorator  
przeznacza na przygotowanie dla Państwa wymarzonego przyjęcia, a następnie  
zrobienie porządku. Ta usługa wynosi dodatkowe 10% kwoty zlecenia, z 
wyłączeniem kosztu transportu i oprawy florystycznej Młodej Pary. 

Przykład:

Usługa dekoratorska została wyceniona na 4,000 zł. W tym transport wyniósł 150 zł a oprawa florystyczna (bukiet, butonierka 
itd.) 250 zł. Oznacza to, że 10% usługi montażowej liczymy z 3,600 zł. 

Za montaż/ demontaż zapłacą Państwo w tym przypadku dodatkowe 360 zł. 

Finalny koszt usługi dekoratorskiej z uwzględnieniem opłat dodatkowych wyniesie w tym przypadku 4,360 zł. 
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