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2010 Biblioteka Trzcianka - stolarka_1.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
stolarka okienna  -  Trzcianka

1 KNR 0-19
0930-11

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudziel-
ne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okna łukowe ze szprosami z nawiewnikami i pa-
rapetami

m2

1.6*2.15*5 m2 17.200
RAZEM 17.200

2 KNR 0-19
0930-11

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudziel-
ne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - z nawiewnikami  i parapetami

m2

1.45*1.5 m2 2.175
RAZEM 2.175

3 KNR 0-19
0929-06

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodziel-
ne z PCV o pow. do 1.5 m2 z nawiewnikami bez parapetów

m2

1.15*1.15*9 m2 11.903
RAZEM 11.903

4 KNR 0-19
0930-09

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudziel-
ne z PCV o pow. do 2.0 m2 z nawiewnikami  i parapetami

m2

1.6*1.15*2 m2 3.680
1.1*1.7*2 m2 3.740

RAZEM 7.420
5 KNR 0-19

0930-10
Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudziel-
ne z PCV o pow. do 2.5 m2 z nawiewnikami  i parapetami

m2

1.25*1.7*2 m2 4.250
RAZEM 4.250

6 KNR 0-19
0929-05

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodziel-
ne z PCV o pow. do 1.0 m2 z nawiewnikami  bez parapetów

m2

0.565*0.535 m2 0.302
0.865*1.135*3 m2 2.945
0.7*0.7 m2 0.490
 

RAZEM 3.737
7 KNR 0-19

0929-06
Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodziel-
ne z PCV o pow. do 1.5 m2 z nawiewnikami  bez parapetów

m2

0.865*1.435 m2 1.241
RAZEM 1.241

8 KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne
z PCV o pow. do 2.5 m2 z nawiewnikami  bez parapetów

m2

1.765*1.135*5 m2 10.016
 

RAZEM 10.016
9 KNR 0-19

0929-11
Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne
z PCV o pow. ponad 2.5 m2 z nawiewnikami  bez parapetów

m2

1.765*1.435*5 m2 12.664
RAZEM 12.664

10 KNR 4-01
0432-01

Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni do 1 m2 ze ścian drewnianych - wole oko szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

11 NNRNKB
202 0420-05

(z.II) okienko "wole oko" na okno PCV szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

12 KNR 4-01
0108-09
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.4 km m3

0.15*(poz.1+poz.2+poz.4+poz.5)+0.08*(poz.3+poz.6+poz.7+poz.8+poz.9+poz.10) m3 8.062
RAZEM 8.062
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
stolarka okienna  -  Trzcianka

1 KNR 0-19
0930-11

Wymiana okien skrzynkowych na okna
rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 -
okna łukowe ze szprosami z nawiewni-
kami i parapetami

m2 17.200

-- Robocizna --
r-g 7.3400

-- Materiały --
kotwy stalowe szt 4.4000
Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 0.2500
silikon dm3 0.0500
gips szpachlowy t 0.00184
mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych

kg 3.3100

płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m2 0.7300
materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+
M5+M6+M7)

% 1.5000

okna i drzwi balkonowe z tworzyw z na-
wiewnikami i parapetem wewnętrznym

m2 1.0000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0.0400
środek transportowy m-g 0.0600

Razem pozycja 1 17.200
2 KNR 0-19

0930-11
Wymiana okien skrzynkowych na okna
rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - z
nawiewnikami  i parapetami

m2 2.175

-- Robocizna --
r-g 7.3400

-- Materiały --
kotwy stalowe szt 4.4000
Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 0.2500
silikon dm3 0.0500
gips szpachlowy t 0.00184
mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych

kg 3.3100

płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m2 0.7300
materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+
M5+M6+M7)

% 1.5000

okna i drzwi balkonowe z tworzyw z na-
wiewnikami i parapetem wewnętrznym

m2 1.0000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0.0400
środek transportowy m-g 0.0600

Razem pozycja 2 2.175
3 KNR 0-19

0929-06
Wymiana okien zespolonych na okna
rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-
dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 z na-
wiewnikami bez parapetów

m2 11.903

-- Robocizna --
r-g 5.4000

-- Materiały --
kotwy stalowe szt 6.2600
Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 0.3400
silikon dm3 0.0700
gips szpachlowy t 0.0027
mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych

kg 4.8600

materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+
M5+M6)

% 1.5000

okna i drzwi balkonowe z tworzyw z na-
wiewnikami bez parapetu

m2 1.0000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0.0500
środek transportowy m-g 0.0600

Razem pozycja 3 11.903
4 KNR 0-19

0930-09
Wymiana okien skrzynkowych na okna
rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 z na-
wiewnikami  i parapetami

m2 7.420

-- Robocizna --
r-g 9.1400

-- Materiały --
kotwy stalowe szt 6.0000
Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 0.3300
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
silikon dm3 0.0600
gips szpachlowy t 0.00235
mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych

kg 4.2200

płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m2 0.9100
materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+
M5+M6+M7)

% 1.5000

okna i drzwi balkonowe z tworzyw z na-
wiewnikami i parapetem wewnętrznym

m2 1.0000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0.0500
środek transportowy m-g 0.0600

Razem pozycja 4 7.420
5 KNR 0-19

0930-10
Wymiana okien skrzynkowych na okna
rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 z na-
wiewnikami  i parapetami

m2 4.250

-- Robocizna --
r-g 8.2800

-- Materiały --
kotwy stalowe szt 4.9500
Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 0.2800
silikon dm3 0.0500
gips szpachlowy t 0.0021
mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych

kg 3.7800

płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m2 0.8300
materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+
M5+M6+M7)

% 1.5000

okna i drzwi balkonowe z tworzyw z na-
wiewnikami i parapetem wewnętrznym

m2 1.0000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0.0400
środek transportowy m-g 0.0600

Razem pozycja 5 4.250
6 KNR 0-19

0929-05
Wymiana okien zespolonych na okna
rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-
dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 z na-
wiewnikami  bez parapetów

m2 3.737

-- Robocizna --
r-g 6.8000

-- Materiały --
kotwy stalowe szt 10.1800
Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 0.4100
silikon dm3 0.0900
gips szpachlowy t 0.0034
mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych

kg 6.1200

materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+
M5+M6)

% 1.5000

okna i drzwi balkonowe z tworzyw z na-
wiewnikami bez parapetu

m2 1.0000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0.0500
środek transportowy m-g 0.0600

Razem pozycja 6 3.737
7 KNR 0-19

0929-06
Wymiana okien zespolonych na okna
rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-
dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 z na-
wiewnikami  bez parapetów

m2 1.241

-- Robocizna --
r-g 5.4000

-- Materiały --
kotwy stalowe szt 6.2600
Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 0.3400
silikon dm3 0.0700
gips szpachlowy t 0.0027
mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych

kg 4.8600

materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+
M5+M6)

% 1.5000

okna i drzwi balkonowe z tworzyw z na-
wiewnikami bez parapetu

m2 1.0000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0.0500
środek transportowy m-g 0.0600
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
Razem pozycja 7 1.241

8 KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna
rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 z na-
wiewnikami  bez parapetów

m2 10.016

-- Robocizna --
r-g 4.1200

-- Materiały --
kotwy stalowe szt 4.9500
Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 0.2800
silikon dm3 0.0500
gips szpachlowy t 0.0021
mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych

kg 3.7800

materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+
M5+M6)

% 1.5000

okna i drzwi balkonowe z tworzyw z na-
wiewnikami bez parapetu

m2 1.0000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0.0400
środek transportowy m-g 0.0600

Razem pozycja 8 10.016
9 KNR 0-19

0929-11
Wymiana okien zespolonych na okna
rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 z
nawiewnikami  bez parapetów

m2 12.664

-- Robocizna --
r-g 3.6800

-- Materiały --
kotwy stalowe szt 4.4000
Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 0.2500
silikon dm3 0.0500
gips szpachlowy t 0.00184
mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych

kg 3.3100

materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+
M5+M6)

% 1.5000

okna i drzwi balkonowe z tworzyw z na-
wiewnikami bez parapetu

m2 1.0000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0.0400
środek transportowy m-g 0.0600

Razem pozycja 9 12.664
10 KNR 4-01

0432-01
Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni do 1
m2 ze ścian drewnianych - wole oko

szt. 3.000

-- Robocizna --
r-g 0.5400

Razem pozycja 10 3.000
11 NNRNKB 202

0420-05
(z.II) okienko "wole oko" na okno PCV szt 3.000

-- Robocizna --
r-g 8.3300

-- Materiały --
okno wole oko kpl. 1.0000
bale iglaste obrzynane nasycone wy-
miarowe 50 mm kl.II

m3 0.0670

gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.1500
materiały pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzęt --
żuraw do 5t m-g 0.0130
środek transportowy m-g 0.0700

Razem pozycja 11 3.000
12 KNR 4-01

0108-09 0108-
10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi na odl.4
km

m3 8.062

-- Robocizna --
r-g 1.3900

-- Materiały --
koszt skladowania gruzu 1 1.0000
-- Sprzęt --
samochód skrzyniowy do 5 t
0.72+3*0.02=0.78=

m-g 0.7800

Razem pozycja 12 8.062

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 14958



2010 Biblioteka Trzcianka - stolarka_1.ath KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu
Wartość narzutów kosztorysu objętych podatkiem VAT
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 14958


