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Szanowni Państwo! 
W odpowiedzi na zapytanie o organizację wydarzenia przedstawiamy szacunkowy koszt, oparty o dotychczasowe 

realizacje. Zaznaczamy, że każdorazowo oferta wymaga konsultacji bieżących, co w zaistniałej sytuacji jest 

szczególnie pożądane, gdyż procedury, zasady grzecznościowe, stałe stawki i koszty uległy na dzień dzisiejszy 

radykalnej zmianie z powodów sytuacji epidemiologicznej w Polsce i na świecie. Każdorazowo więc koszty 

poszczególnych elementów wymagają doprecyzowania z podmiotami je oferującymi, aktualnymi dostawcami. 

Nasza agencja eventowa Czerwony Fortepian SC w większości wypadków realizuje zlecenia eventowe zupełnie 

samodzielnie, więc nie dolicza kosztów marży, stąd nasze ceny mogą się różnić od innych agencyjnych, które w 

większości wyłącznie pośredniczą i nadzorują realizację, nie produkując nic samodzielnie (druki zaproszeń winietek, 

kart menu,  elementy dekoracyjne, opracowanie dań, kelnerzy, kucharze, barmani, wystrój stołów, szkło, sala pałacu 

lub klubowa, ogród, patio, zespoły muzyczne, DJ-e, pokazy barmańskie, pokazy sztucznych ogni, koncerty live itp. 

lezą w naszej firmowej gestii i w ramach usług dysponujemy nimi na preferencyjnych warunkach wobec naszych 

stałych Klientów). 

Zaznaczamy, że agencja w obecnym kształcie działa na rynku od 2015, ale zawodowo produkcją eventów i wydarzeń 

zajmujemy się od 1994 roku. Popkulturowym, komercyjnym  owocem naszej działalności jest klub Czerwony 

Fortepian w Kielcach, będący także miejscem, które adaptujemy na potrzebny naszych indywidualnych Klientów w 

czasie imprez zamkniętych. Jako dzierżawcy Pałacyku Tomasza Zielińskiego dysponujemy także i tym miejscem, wraz 

z jego zabytkowymi salami, restauracją, piwniczką i ogrodem. 



 
 
 

str. 2 

 

Jednocześnie informujemy, że z racji symultaniczności wielu działań w ramach firmy (wydawnictwo płytowe, 

książkowe, kluby czytelnicze, biblioteka, koncerty, konferencje, a także udostępniane publiczności dyskoteki i eventy 

rozrywkowe) nie przyjmujemy realizacji eventów poza dwoma naszymi obiektami – zlecenia realizujemy tylko na 

terenie Pałacyku oraz Klubu Czerwony Fortepian. 

Informujemy także, że na terenie Pałacyku mamy obowiązek w pierwszej mierze realizować zadania statutowe z 

zakresu upowszechniania kultury, zatem eventy o charakterze komercyjny i prywatnym musimy terminowo 

dopasowywać do posiadanego planu zadań wynikających z działalności instytucji miejskiej DŚT. Na terenie lokalu 

Czerwony Fortepian sytuacja jest analogiczna, z zastrzeżeniem, że tam terminy sa bardziej elastyczne. 

Szanowni Państwo, oto co zwyczajowo ofertujemy w ramach zleconych organizacji eventowych: 

- scenariusz imprezy, budżetowanie wydatków 

- scenografię, wystrój i adaptację sal 

- wynajem DJ-ów i zespołów  

- usługi barmańskie, kelnerskie, porządkowe, ochroniarskie 

- opracowanie i przygotowanie menu kulinarnego 

- alkohole i napoje 

- kwiaty, makijażystów i fryzjerów 

- współpracę z renomowanymi salonami sukien ślubnych (także poprawki krawieckie) 

- projektowanie graficzne i wydruki  zaproszeń, winietek, kart menu) 

- wynajem pojazdów (powozy, auta okolicznościowe, zabytkowe motocykle itp.) 

- wynajem namiotów, krzeseł, scen plenerowych itp. 

- wynajem oświetlenia i pokazy świetlne 

- aranżacje stołów 

- osobę prowadzącą (wodzireja) 

- koncerty live 

- pokazy tańca 

- fotoreportaże z wydarzenia (niepozowane) 

- sesje zdjęciowe pozowane 

- garderobę dla gości i VIP-ów 

- hotel (Piotrkowska 12) 

- pokoje gościnne na terenie Pałacyku 

- nadzór nad prawidłowym i uporządkowanym przebiegiem imprezy 

 

Nasza ekipa łącznie liczy 32 osoby, zatrudnione bezpośrednio w spółce Czerwony Fortepian, 5 DJ-ów , 6 zespołów 

grających muzykę do tańca. Współpracujemy z menadżerami gwiazd polskiej sceny, zatem bez trudu „uzupełniamy”  

wszelkie eventy o występy  gwiazd, oczywiście o ile budżet imprezy na to pozwala. Mamy własną drukarnię 

offsetową oraz pracownię techniczną, zatrudniającą kolejne 5 osób, zatem wykonawstwo wszelkich detali nie 

wymaga zlecania na zewnątrz i nie generuje niepotrzebnych kosztów pośredników. 

Jesteśmy elastyczni w zakresie budżetowania i zawsze szukamy takich rozwiązań, które dadzą dobre efekty, nie 

rujnując naszych Klientów finansowo. Wychodzimy z założenia, że piękne wspomnienia o imprezie nie zależą od jej 

kosztów w realizacji, tylko od atmosfery i efektów, które uda się stworzyć w jej trakcie. 

  

Zapraszamy do współpracy 
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Jesteśmy do Państwa dyspozycji: 

klub@atlasstudio.com.pl 

palacyk@atlasstudio.com.pl 

produkcja@atlasstudio.com.pl 

 

Tel. 512170995, 512170993 

 

CZERWONY FORTEPIAN S C, 
ul. Henryka Sienkiewicza 57/10 

25-002 Kielce, 
REGON 362231265, 

NIP 9591963834 
Nr konta: 37 1030 0019 0109 8518 0107 2279 

 
 

Adres klubu i restauracji: 
Kielce, Piotrkowska 12, tel. 512170995 

Gmach Hotelu DAL*** 
 

Adres restauracji i ogrodu: Pałacyk Tomasza Zielińskiego 
Ul. Zamkowa 5 
25-009 Kielce 

 
Produkcja: Agencja Atlas Studio 

Ul. Złota 1b 
26-026 Morawica 
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Uwag indywidualne: 
 
W załączniku do niniejszej korespondencji otrzymują Państwo przykładową tabelę w celu zaznaczenia w niej i odesłania do nas 
tych punktów, na których realizację Państwo zdecydują się za naszym pośrednictwem  dla ich dokładnego opracowania i 
wiążącej wyceny.  Zaznaczam, że kwoty w niej zawarte wymagają aktualizacji w relacji do Państwa zapytania,  ale nie powinny 
znacząco odbiegać od realiów kolejnego sezonu w odniesieniu do kosztów liczonych za każdego gościa. Prosimy także uzupełnić 
nasza wiedzę o oczekiwania w zakresie menu: czy dania bezglutenowe, wegańskie, dla cukrzyków, czy inne obostrzenia nas 
obejmują? Dj  lub Zespół, występ artystyczny dobierany jest w zależności od formuły imprezy oraz jej stylu z zastrzeżeniem 
możliwości modyfikacji w tym zakresie.  
Poniższa tabela kosztów przewidziana jest dla wesela 140 osób. 
 
 
 

Restauracja Pałacyk Zielińskiego Wesele 
Kategoria Ilość KOSZT.JED SUMA 

A. PAŃSTWO MŁODZI IMAGE 

Obrączki     300,00 zł 

Przeróbki krawieckie strojów     200,00 zł 

Bukiet ślubny     400,00 zł 

Suknia ślubna     3 000,00 zł 

Welon / wianek / diadem / woalka / grzebyk     150,00 zł 

Strój wieczorowy / na poprawiny     300,00 zł 

Obuwie  damskie / męskie     400,00 zł 

Bielizna damska/ męska     400,00 zł 

Biżuteria     100,00 zł 

Fryzjer damski - uczesanie próbne     150,00 zł 

Fryzjer damski - uczesanie docelowe     150,00 zł 

Fryzjer męski / barber     150,00 zł 

Kosmetyczka     150,00 zł 

Makijaż próbny     70,00 zł 

Makijaż docelowy     200,00 zł 

Garnitur / smoking / frak     2 500,00 zł 

Koszula     200,00 zł 

Mucha / krawat     100,00 zł 

      8 920,00 zł 

B. KOŚCIÓŁ 

Ofiara - zawarcie sakramentu małżeństwa     500,00 zł 

Nauki przedmałżeńskie     50,00 zł 

Ofiara - kopia aktu chrztu, bierzmowania     100,00 zł 

Ofiara - zapowiedzi w parafii     50,00 zł 

Ofiara - zgoda na ślub poza parafią     0,00 zł 

Przystrojenie kościoła     500,00 zł 

Kwiaty do kościoła     600,00 zł 

Oprawa muzyczna / organista     500,00 zł 

      2 300,00 zł 
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C. SALA i HOTEL 

Dekoracja Sal     1 500,00 zł 

Dekoracja boho ogrodu     1 100,00 zł 

wynajem ogród na wyłączność     500,00 zł 

wynajem sale pałacowe (wszystkie razem)     2 400,00 zł 

wynajem ciąg sal w amfiladzie ze sceną     1 700,00 zł 

wynajem piwniczka     0,00 zł 

wynajem restauracja sala na górze     0,00 zł 

Kwiaty do sali     800,00 zł 

Hala namiotowa transparentna (do wyceny)     5 700,00 zł 

namiot weselny klasyczny     4 200,00 zł 

wynajem opcjonalnie krzeseł plenerowych     1 500,00 zł 

Wyżywienie - menu dla gości na weselu     16 500,00 zł 

Wyżywienie - menu dla gości na poprawinach     3 600,00 zł 

Alkohol własny - korkowe 20 zł za butelkę (na 70 but)     1 400,00 zł 

Alkohol na miejscu - wino     2 000,00 zł 

Alkohol na miejscu - wódka (70 but)     4 500,00 zł 

Alkohol na miejscu - open bar     1 000,00 zł 

ekran i rzutnik z obsługą     500,00 zł 

Candy bar     800,00 zł 

Wiejski stół     1 500,00 zł 

specjalna obsługa barmańska stół + alkohol     3 500,00 zł 

Tort weselny     600,00 zł 

Zespół muzyczny / DJ +rider techniczny     3 000,00 zł 

Nocleg za pokój jednoosobowy     170,00 zł 

Nocleg za pokój dwuosobowy     140,00 zł 

Nocleg - koszt dostawek     0,00 zł 

Nocleg - inne pokoje     0,00 zł 

Płatny parking     100,00 zł 

      58 710,00 zł 

D. POZOSTAŁE KOSZTY 

Opłata ZAIKS     87,00 zł 

Zaproszenia + koperty + znaczki     400,00 zł 

Winietki     200,00 zł 

Etykietki / zawieszki na butelki     200,00 zł 

Księga gości     0,00 zł 

Fotobudka     0,00 zł 

Opiekunka dla dzieci / animatorka     250,00 zł 

Transport zbiorowy do/z kościoła/hotelu     400,00 zł 

Transport dla gości w noc weselną     0,00 zł 

Opłaty urzędowe / USC     90,00 zł 

Upominki dla gości     200,00 zł 

Prezenty dla rodziców     400,00 zł 

Koncert live (kwota maksymalna)     2 500,00 zł 

Fotograf     1 000,00 zł 
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Kamerzysta     1 700,00 zł 

Wypożyczenie pojazdu dla pary młodej     300,00 zł 

Wieczór kawalerski / panieński     2 400,00 zł 

Kurs tańca     0,00 zł 

      10 127,00 zł 

 

 

Nie udostępniamy przed podpisaniem umów danych naszych potencjalnych podwykonawców, zespołów ani DJ-ów.  

Nie udostępniamy także danych naszych etatowych pracowników (techników, kucharzy, kelnerów i barmanów, 

oświetleniowców, managerów) zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Niniejsza wiadomość oraz wszelkie załączone do niej pliki są poufne. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem niniejszej wiadomości, informujemy, że jej 

rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest zabronione i może być nielegalne. Prosimy o poinformowanie 

nadawcy oraz usunięcie wiadomości bez otwierania załączników. 

Dziękujemy. 
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