
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wyce-
ny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

ul. Przemysłowa 2A m.8
1 kalkulacja włas-

na
Usunięcie listew ze ścian w kuchni m 4

2 kalkulacja włas-
na

Zaprawienie otworów po kołkach kołków 30

3 KNR 19-01 0345-
09

Wymiana kratek wentylacyjnych w kuchni i łazien-
ce oraz kratki nawiewu pod parapetem we wnęce
kuchennej

szt. 3

4 KNR 4-01 0713-
02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby na stropach - na suficie we
wnęce

m2 1.8

5 KNR 4-03 1012-
01

Zaprawienie tynkiem pionowego rowka pod para-
petem w kuchni

m 0.9

6 kalkulacja włas-
na

Odklejenie obrazków ze ścian w pokoju m2 2.88

7 NNRNKB 202
1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntują-
cymi - powierzchnie poziome

m2 26.93

8 NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntują-
cymi - powierzchnie pionowe

m2 68.15

9 KNR 4-01 1204-
08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba-
mi emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowa-
niem nierówności - sufity

m2 26.93

10 KNR 4-01 1204-
08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba-
mi emulsyjnymi i olejnymi starych tynków z po-
szpachlowaniem nierówności -  ściany

m2 68.15

11 KNR 4-01 1204-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowa-
niem podłoża

m2 26.93

12 KNR 4-01 1204-
02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian z przygotowa-
niem podłoża

m2 68.15

13 KNR 4-01 1212-
28

Malowanie rurek gazowych farbą olejną w kolorze
żółtym

m 3.75

14 KNR 19-01 1024-
20

Wymiana szyldu zamka w drzwiach do łazienki szt. 1

15 KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż muszli ustępowej z dolnopłukiem wraz
z deską sedesową

kpl. 1

16 KNR-W 2-15
0233-03

Montaz muszli ustępowej  typu "kompakt" w kom-
plecie z deską sedesową

kpl. 1

17 kalkulacja włas-
na

Umycie umywalki i przeczyszczenie odpływu kpl. 1

18 kalkulacja włas-
na

Wymiana wylewki prysznicowej z wężem szt. 1

19 KNR 13-23 0503-
06

Uzupełnienie pojedynczych płytek glazurowanych
20x30 cm

szt. 1

20 KNR 2-15 0311-
03

Zakup i montaż kuchni gazowej czteropalnikowej
z piekarnikiem wraz protokołem podłączenia do
instalacji gazowej

szt. 1

Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.22


