Cennik usług

Usługa

Koszt

projekt ogrodu

metraż ogrodu:

do 250m2 - 1 600 zł
250 - 500m2 - 1 900 zł
500 - 750m2 - 2 300 zł
750 - 1000m2 - 2 700 zł
1000 - 1500m2 - 3 100 zł
1500 - 2000m2 - 3 500 zł
większe obszary - na zapytanie
2

zakładanie trawnika z siewu przy użyciu innowacyjnej maszyny
/wyrównanie powierzchni, zwałowanie, wysiew nasion, bez nawiezienia
ziemi, cena obejmuje materiał/

8 - 16 zł/m

zakładanie trawnika z rolki /wyrównanie powierzchni, zwałowanie,
rozłożenie darni, bez nawiezienia ziemi, cena obejmuje materiał/

25 - 40 zł/m

montaż siatki przeciw kretom /usługa oraz materiał/

3 - 6 zł/m

rozwiezienie ziemi /usługa/

1 - 2 zł/m

koszenie trawnika kosiarką spalinową /bez wywozu trawy/

0,2 - 0,7 zł/m

wertykulacja trawnika /bez wywozu trawy/

1 zł/m

dosiewanie trawnika po wertykulacji /usługa oraz materiał/

2 zł/m

piaskowanie po wertykulacji /usługa oraz materiał/

1 zł/m

pielęgnacja trawnika na wiosnę/na jesieni
/wertykulacja, piaskowanie, dosiewanie/

3 zł/m

ułożenia obrzeża trawnikowego
/obrzeża plastikowe, metalowe, ekobord, betonowe, granitowe, drewniane/

cena zależna od materiału

zrywanie darni na rabatę /cena nie zawiera utylizacji urobku/

6 - 12 zł

usługa glebogryzarką spalinową

4 - 6 zł/m

przekopywanie ręczne podłoża

2 - 3 zł/m

usuwanie samosiewów i karczowanie terenu
/cena zawiera uprzątnięcie miejsca, nie zawiera utylizacji urobku/

2 - 10 zł/m

koszenie terenów mocno zarośniętych
/tereny nierówne, trudno dostępne, zarośla, wysoka trawa/

2 - 3 zł/m

2

2
2
2

2
2
2
2

2
2
2

Abyś mógł cieszyć się ogrodem
www.babkawogrodzie.pl tel. 609 951 632 biuro@babkawogrodzie.pl

2

2

grabienie trawy, liści
/w cenie zapakowanie trawy, liści w worki 120 l, bez utylizacji/

0,4 - 0,8 zł/m

rozkładanie agrowłókniny /usługa oraz materiał/

3 - 4 zł/mb

rozsypywanie kory /bez materiału/

1 - 2,5 zł za worek 50l

oprysk chwastów herbicydami /usługa oraz materiał/

0,40 - 0,60 zł/m

oprysk grzybobójczy/owadobójczy
/cena uzależniona od obszaru oprysku, kosztów materiałów, ich
specyfikacji/

0,40 - 1 zł/m

sadzenie/przesadzanie drzewek, krzewów i bylin
/cena uzależniona od ilości i wielkości roślin/

1 - 10 zł/szt

cięcie krzewów
/cena uzależniona od ilości i wielkości roślin/

5 - 30 zł/szt

cięcie drzew
/cena nie zawiera kosztu pracy podnośnika, jeśli jest potrzebny/

20 - 200 zł/szt

cięcie żywopłotu
/cena zależy od wysokości żywopłotu, zawiera uprzątnięcie miejsca,
nie zawiera utylizacji urobku/

4 - 8 zł/mb
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PIELĘGNACJA OGRODU ABONAMENT
cena ustalana indywidualnie
usługa zawiera przegląd ogrodu, oprysk chemiczny, cięcie roślin,
pielęgnację trawnika, nawożenie mineralne nawozem wieloskładnikowym
a/ wiosna - lato - jesień /marzec – czerwiec- wrzesień /wizyta co 3 miesiące/
b/ od marca do października /wizyty co 4 tygodnie/
c/ stały abonament roczny z możliwością odkupienia posiadanych przez
klienta narzędzi ogrodniczych
rewitalizacja działki

cena do uzgodnienia

Podane ceny są cenami BRUTTO.
Podatek VAT wynosi 8% za usługi zagospodarowania terenów zielonych
oraz 23% za usługi projektowe.
W przypadku dużych, kompleksowych zleceń stosujemy stawkę uzgodnioną indywidualnie.
Ceny mogą odbiegać od wyszczególnionych w cenniku w przypadku nietypowego ukształtowania
terenu, terminu wykonania, użycia nietypowego sprzętu. Dokładna wycena po oględzinach.
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