
                     F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań
           KOBRA wer. 13

         KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa :  Krzywa Góra

Obiekt :  Świetlica wiejska

                     Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze gm. Kołaczkowo z przystosowaniem WC dla 
                     osób niepełnosprawnych

Inwestor :  Gmina Kołaczkowo

Adres :  Plac Reymonta 3  62-306 Kołaczkowo

Wykonawca :  ...............................................................................................................................................................................................

Adres :  ...............................................................................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :  ..........................................................   zł

Wartość robót ogółem :  .....................................................  zł

Słownie :  .................................................................................................................................................................................................................................................
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Budowa :  Krzywa Góra 

Obiekt :  Świetlica wiejska 

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

1 I.   PRZEBUDOWA ŁAZIENEK I  POMIESZCZENIA  CHŁODNI
Kod CPV: 45262690-4

....................................

Razem :   I.   PRZEBUDOWA ŁAZIENEK I  POMIESZCZENIA  CHŁODNI ....................................

Wartość kosztorysowa robót  : ....................................
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      PRZEDMIAR  INWESTORSKI

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m.  Współcz. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1 I.   PRZEBUDOWA ŁAZIENEK I  POMIESZCZENIA  CHŁODNI

1 PKZ  004-0004-62-00  PP PKZ   2,112 m3 ..............................      ......................................
Wykucie otworów na drzwi w ścianach z cegły budowlanej o grubości 1 cegły i więcej na 
zapr.wapien.lub cem.-wap.
drzwi do WC męski: 1.00 * 2.20 * 0.40 = 0,880
drzwi do Wc damski: 1.00 * 2.20 * 0.40 = 0,880
drzwi do planowanej chłodni: 0.80 * 2.20 * 0.20 = 0,352

Razem   =   2,112 m3

2 KNR  401-0346-06-00  IGM Warszawa   12,000 gniazdo ..............................      ......................................
Wykucie gniazd dla osadzenia końców belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowej, o głębokości: 2 cegieł
do nadproża nad drzwi do WC: (2 + 2) * 2 = 8,000
do nadproża nad drzwi do chłodni: 2 + 2 = 4,000

Razem   =   12,000 gniazdo

3 KNR  401-0354-04-00  IGM Warszawa   1,000 szt ..............................      ......................................
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2
okno w łazience meskiej 0,95 x 1,25 m: 1.00 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

4 KNR  401-0354-07-00  IGM Warszawa   3,000 szt ..............................      ......................................
Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych stalowych o pow. ponad 1 m2 do 2 m2
drzwi z łazienki  70 x 200: 1.00 = 1,000
drzwi z zaplecza 2 szt: 2.00 = 2,000

Razem   =   3,000 szt

5 KNR  404-0504-03-00  IGM Warszawa   9,800 m2 ..............................      ......................................
Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych ( wkład własny - nie wyceniać )
pom. magazynowe z przeznaczeniem na WC: 1.96 * ((5.30 + 4.70) / 2) = 9,800

Razem   =   9,800 m2

6 KNR  401-0211-03-00  IGM Warszawa   9,800 m2 ..............................      ......................................
Skucie nierówności betonu, przy głębokości skucia: ponad 1 cm do 5 cm na podłogach
obmiar j.poz. wyżej: 9.80 = 9,800

Razem   =   9,800 m2

7 KNR  401-1202-09-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa   47,384 m2 ..............................      ......................................
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2
zaplecze pod łazienki: (5.00 * 1.96) + ((5.30 + 1.96 + 1.96 + 4.70) * 2.70) = 47,384

Razem   =   47,384 m2

8 KNR  402-0132-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   1,000 szt ..............................      ......................................
Demontaż baterii z zakorkowaniem wylotów podejść - baterii: umywalkowej ( wkład własny - nie 
wyceniać )
łazienka: 1.00 = 1,000

Razem   =   1,000 szt
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9 KNR  402-0235-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   1,000 kpl ..............................      ......................................
Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki ( wkład własny - nie wyceniać )
łazienka: 1.00 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

10 KNR  402-0235-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   1,000 kpl ..............................      ......................................
Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu z miską porcelanową ( wkład własny - nie wyceniać )
łazienka: 1.00 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

11 KNR  401-0210-08-00  WACETOB Warszawa   15,000 m ..............................      ......................................
Wykucie w elementach z betonu żwirowego bruzd pochyłych, o przekroju: ponad 0,023 m2 do 0,040 
m2
bruzdy do rur kanalizacyjnych od łazienek: 15.00 = 15,000

Razem   =   15,000 m

12 KNR  401-0106-04-00  IGM Warszawa   4,039 m3 ..............................      ......................................
Usunięcie z budynku gruzu i odpadów  z rozbiórek na miejsce wyznaczone przez Inwestora ( wkład 
własny - nie wyceniać )
ściana z cegły: 2.112 = 2,112
ościeżnice,  umywalka, ubikacja, bateria: 0.3 = 0,300
posadzka z płytek i nierówności: (9.8) * 0.05 = 0,490
farby z zeskrobania: 47.384 * 0.005 = 0,237
bruzdy pod rury kanalizacyjne: 15.00 * 0.20 * 0.30 = 0,900

Razem   =   4,039 m3

13 KNR  401-0108-11-00  IGM Warszawa   4,039 m3 ..............................      ......................................
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i 
wyładowaniem, na odległość: do 1 km ( wkład własny - nie wyceniać )

4.039 = 4,039

Razem   =   4,039 m3

14 KNR  401-0108-12-00  IGM Warszawa   4,039 m3 14,00000 ..............................      ......................................
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i 
wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km * wsp. 14 - na odl. do 15 km ( wkład własny 
- nie wyceniać )

4.039 = 4,039

Razem   =   4,039 m3

15 KNR  401-0304-02-00  IGM Warszawa   1,322 m3 ..............................      ......................................
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2,0 m3 w jednym miejscu, bloczkami z 
betonu komórkowego na zaprawie cementowowapiennej,przy użyciu wapna suchogaszonego
1 drzwi w przyszłej WC: 0.90 * 2.00 * 0.40 = 0,720
1 drzwi w przyszłej chłodni: 0.70 * 2.00 * 0.20 = 0,280
zmniejszenie otworu okiennego: 0.65 * 0.95 * 0.40 = 0,247
zmniejszenie otworu dzrwiowego w przyszłym magazynku: 0.25 * 2.00 * 0.15 = 0,075

Razem   =   1,322 m3

16 KNR  202-0121-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   10,584 m2 ..............................      ......................................
Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o grubości: 12 cm
2 ścianki dzielące pomieszczenie w przyszłej WC i magazynek: 1.96 * 2.70 * 2 = 10,584

Razem   =   10,584 m2

17 KNR  202-0126-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   9,000 m ..............................      ......................................
Ułożenie nadproży prefabrykowanych
nad 2 drzwi do łazienek i 1 drzwi do chłodni: (1.20 * 3 * 2) + (0.90 * 2) = 9,000

Razem   =   9,000 m

18 KNR  401-0707-05-00    29,803 m2 ..............................      ......................................
Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III, na ścianach, ościeżach, wnękach
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plus nowy tynk na nowych sciankach: 1.96 * 2.70 * 2 * 2 = 21,168
plus uzupełnienia po zamurowanych drzwiach, zmniejszeniach otworów okiennych i drzwiowych:

(0.90 * 2.00 * 2) + (0.70 * 2 * 2.00) + (0.65 * 0.95 * 2) + (0.25 * 2.00 * 2) = 8,635

Razem   =   29,803 m2

19 KNR  202-1016-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   2,000 szt ..............................      ......................................
Ościeżnice stalowe do drzwi wejściowych do łazienek, wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, 
malowane
do 2-ch łazienek 90 cm: 2.00 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

20 KNR  202-1016-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   1,000 szt ..............................      ......................................
Ościeżnice stalowe do drzwi wejściowych do chłodni, wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, 
malowane 
do chłodni  70 cm: 1.00 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

21 KNR  202-1016-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   1,000 szt ..............................      ......................................
Ościeżnice stalowe do drzwi wejściowych do magazynku, wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, 
malowane 
do magazynku nowego  80 cm: 1.00 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

22 KNR  202-1017-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   1,600 m2 ..............................      ......................................
Skrzydła drzwiowe płytowe z otworami wentylacyjnymi, wzmocnione, jednodzielne, pełne, 
fabrycznie wykończone z klamką i zamkiem , malowane  biały - pólmat
skrzydło 80  do magazynku: 0.80 * 2.00 = 1,600

Razem   =   1,600 m2

23 KNR  202-1018-01-10  WACETOB Warszawa   0,570 m2 ..............................      ......................................
Okna uchylno- rozwierne z kształtowników z wysokoudarowego PCW, o powierzchni: do 0,6 m2, 
mont.przy użyciu łączników rozpor. montaż z obróbką obsadzenia,  kolor biały
lazienka: 0.95 * 0.60 = 0,570

Razem   =   0,570 m2

24 KNR  202-2104-01-00  WACETOB Warszawa   1,050 m ..............................      ......................................
Parapety z blachy ocynkowanej malowane proszkowo (kolor do uzgodnienia z inwestorem )
na zewnątrz budynku: 1.05 = 1,050

Razem   =   1,050 m

25 KNR  202-2009-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   77,187 m2 ..............................      ......................................
Tynki wewnętrzne dwuwarstwowe grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane 
ręcznie: na ścianach i sufitach na podłożu z tynku z ułożeniem siatki z włókna 
ilość pow. zeskrobania: 47.384 = 47,384
plus pow. nowych tynków: 29.803 = 29,803

Razem   =   77,187 m2

26 KNNR  002-0903-03-00  MRRiB   77,187 m2 ..............................      ......................................
Ręczne przygotowanie podłoża-  gruntowanie środkiem wzmacniającym ścian i sufitów

77.187 = 77,187

Razem   =   77,187 m2

27 KNR  202-0829-07-01  IZOiEPB ORGBUD W-wa   27,360 m2 ..............................      ......................................
Licowanie ścian płytkami glazurowanymi ze smarowaniem podłoża i płytek klejem: z użyciem płytek 
w kolorze uzgodnionym z inwestorem
łazienka ogólna i dla niepełnosprawnych na wys. 2,00 m: ((1.79 + 1.96) * 2 * 2.00) + ((2.03 + 1.96) * 2 * 2.00) = 30,960
minus pow. 2-ch drzwi: - (2.00 * 0.90 * 2) = -  3,600

Razem   =   27,360 m2
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28 KNR  202-0829-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   27,360 m2 ..............................      ......................................
Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej

27.360 = 27,360

Razem   =   27,360 m2

29 KNR  202-1505-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   49,827 m2 ..............................      ......................................
Malowanie farbą emulsyjną ścieralną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem 
lecz bez grunt. w kolorze uzgodnionym z inwestorem

77.187 = 77,187
minus pow. ułożonych płytek: - (27.360) = -  27,360

Razem   =   49,827 m2

30 KNR  202-1505-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   49,827 m2 ..............................      ......................................
Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: każde dalsze ponad dwukrotne 

49.827 = 49,827

Razem   =   49,827 m2

31 KNNR  003-1009-07-00  WACETOB Warszawa   10,000 m ..............................      ......................................
Malowanie farbą olejną: rur o średn. ponad 100 do 200 mm, jednokrotnie

10.00 = 10,000

Razem   =   10,000 m

32 KNR  202-1104-01-00  WACETOB Warszawa   9,800 m2 ..............................      ......................................
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubości 20 mm, zatarte: na ostro
obmiar z pow. rozbieranej: 9.80 = 9,800

Razem   =   9,800 m2

33 KNR  202-0602-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   9,800 m2 ..............................      ......................................
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z emulsji 
asfaltowej: pierwsza warstwa
j.w.: 9.80 = 9,800

Razem   =   9,800 m2

34 KNR  202-1111-03-00  WACETOB Warszawa   9,800 m2 ..............................      ......................................
Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gresowych antypoślizgowych, na zaprawie klejowej, 
układane metodą regularną z płytek podłogowych o wymiarach: np. 30x30 cm lub inny wymiar 
(kolor do uzgodnienia z inwestorem )
j.w.: 9.80 = 9,800

Razem   =   9,800 m2

35 kalkulacja włas    1,000 kpl ..............................      ......................................
Kalkulacja własna. Przebudowa  instalacji wodno-kanalizacyjnej  w/g potrzeb Inwestora z wkuciem 
rur w ścianę/ posadzkę, montażem nowych przyłączy wodno- kanalizacyjnych do dwóch nowych 
łazienek ( ogólnodostępnej i dla niepełnosprawnych)  i włączeniem ich do istniejącej instalacji wodno- 
kanalizacyjnej.

1.00 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

36 KNR  215-0137-03-00  WACETOB Warszawa   2,000 szt ..............................      ......................................
 Przepływowy ogrzewacz wody  1 fazowy z baterią  wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej
WC ogólne i dla niepełnosprawnych: 2.00 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

37 KNR  215-0221-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   2,000 szt ..............................      ......................................
Umywalki pojedyńcze porcelanowe, z syfonem: gruszkowym, mosiężnym  - montaż  (kolor do 
uzgodnienia z inwestorem )

2.00 = 2,000

Razem   =   2,000 szt
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38 KNR  215-0224-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   2,000 kpl ..............................      ......................................
Ustępy z płuczką: z porcelany "Kompakt"  - montaż (kolor do uzgodnienia z inwestorem )

2.00 = 2,000

Razem   =   2,000 kpl

39 KNR  215-0234-02-00  WACETOB Warszawa   1,000 kpl ..............................      ......................................
Pisuary pojedyncze: z zaworem spłukującym - montaż (kolor do uzgodnienia z inwestorem )
w WC dla niepełnosprawnych: 1.00 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

40 KNR  508-0706-10-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   4,000 szt ..............................      ......................................
Montaż uchwytów stalowych typu: poręcze dla osób niepełnosprawnych przy umywalce i ubikacji ( 
uchwyty podnoszone)
umywalka w pom dla niepełnosprawnych: 2.00 = 2,000
ubikacja w pom. dla niepełnosprawnych: 2.00 = 2,000

Razem   =   4,000 szt

41 KNR  217-0137-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   3,000 szt ..............................      ......................................
Kratki wentylacyjne  do przewodów wentylacyjnych - wymiana na nowe

3.00 = 3,000

Razem   =   3,000 szt

42 KNR  1312-0102-04-00  MGiEn   0,048 m3 ..............................      ......................................
Wykucie otworu w ścianie do wyprowadzenia wentylacji na zewnątrz budynku, sposobem: - 
mechanicznym
do wentylacji: 0.20 * 0.20 * 0.40 * 3 = 0,048

Razem   =   0,048 m3

43 KNR  202-0514-06-00  WACETOB Warszawa   2,500 szt ..............................      ......................................
Wykonanie i założenie rur wentylacyjnych długości 2,0 m i średnicy 15 cm z podkładem, kołnierzem 
i kołpakiem, z blachy ocynkowanej grub. 0,55 mm z obrobieniem otworu
wentylacja z łazienek i magazynku na zewnątrz budynku: 2.50 = 2,500

Razem   =   2,500 szt

44 KNR  202-2004-09-00  WACETOB Warszawa   3,760 m2 ..............................      ......................................
Obudowa rury wentylacyjnej pod sufitem płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych 
pojedynczych: jednowarstwowa 
dł. 4,70 m i szer. łącznie 80 cm: 4.70 * 0.80 = 3,760

Razem   =   3,760 m2

45 KNR  215-0104-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   20,000 m ..............................      ......................................
Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, mocowane na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 25 mm
do łazienek: 20.00 = 20,000

Razem   =   20,000 m

46 KNR  216-0501-01-01  IZOiEPB ORGBUD W-wa   6,000 m2 ..............................      ......................................
Izolacja rurociągów jedną warstwą otulin styropianowych, przy grubości izolacji: 30 mm i średnicy 
zewn.rurociągu  28 mm
woda: 20.00 * 0.30 = 6,000

Razem   =   6,000 m2

47 KNR  215-0205-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   10,000 m ..............................      ......................................
Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą 
wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm
w lazienkach: 10.00 = 10,000

Razem   =   10,000 m
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48 KNR  401-0210-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   20,000 m ..............................      ......................................
Wykucie w elementach z betonu gruzowego bruzd poziomych lub pionowych, o przekroju: do 0,023 
m2 pod rury wodno- kanalizacyjne
razem: 20.00 = 20,000

Razem   =   20,000 m

49 KNR  215-0205-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   20,000 m ..............................      ......................................
Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą 
wciskową, przy średnicy rurociągu: 110 mm
łazienki: 20.00 = 20,000

Razem   =   20,000 m

50 KNR  215-0203-04-00  WACETOB Warszawa   25,000 m ..............................      ......................................
Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,układane w gotowym wykopie 
wewnątrz budynku, o średnicy: 160 mm
na zewnatrz budynku do szamba: 25.00 = 25,000

Razem   =   25,000 m

51 KNR  201-0317-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   9,000 m3 ..............................      ......................................
Wykopy  ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod rurociągi i kolektory w 
gruntach suchych kat. I-II, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-
1,5 m
pod kanalizacje z budynku do zbiornika bezodpływowego: 15.00 * 0.60 * 1.00 = 9,000

Razem   =   9,000 m3

52 KNR  201-0320-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   9,000 m3 ..............................      ......................................
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 1,5 m: grunt kat. I-
II, szer. wykopu 0,8-1,5 m
obmiar j.w.: 9.00 = 9,000

Razem   =   9,000 m3

53 KNR  508-0708-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   12,000 kpl ..............................      ......................................
Montaż kompletnych elementów typu: pojemnik do płynnego mydła, zasobnik na ręczniki papierowe, 
uchwyt do papieru toaletowego, lustro nad umywalkę - rodzaj elementów do uzgodnienia z 
inwestorem
pojemnik do mydła płynnego: 2.00 = 2,000
zasobnik na ręczniki papierowe: 2.00 = 2,000
uchwyt do papieru toaletowego: 2.00 = 2,000
lustro nad umywalkę o wym. 50 x 50  cm: 2.00 = 2,000
szczotka do czyszczenia ubikacji: 2.00 = 2,000
kosze na smieci: 2 = 2,000

Razem   =   12,000 kpl

54 KNR  215-0110-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   55,000 m ..............................      ......................................
Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych, dla rurociągów o 
średnicy: ponad 65 mm do 150 mm

20 + 10 + 25 = 55,000

Razem   =   55,000 m

55 KNR  228-0316-02-00  MRiGŻ   1,000 próba ..............................      ......................................
Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 
ponad 110 do 160 mm

1 = 1,000

Razem   =   1,000 próba

56 KNR  1312-0702-04-00  MGiEn   2,657 m3 ..............................      ......................................
Izolacje cieplne:pomieszczenia - z płyt styropianowych gr. 15 cm - na zapr.klejowej ( wyłożenie 
pomieszczenia płytami styropianowymi gr. 15 cm na zapr.  klejową)
chłodnia sufit + ściany: ((0.85 * 2.10) + ((0.85 + 2.10) * 2 * 2.70)) * 0.15 = 2,657
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Razem   =   2,657 m3

Wartość kosztorysowa robót


