
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. Traugutta 22 m. 28
1 kalkulacja włas-

na
Demontaż kołków montażowych kołków 28

2 KNR 4-01 0713-
01
analogia

Zerwanie tapety ze ściany w pokoju m2 7.28

3 KNR 19-01 0345-
09

Wymiana kratek wentylacyjnych w łazience, kuch-
ni, pokoju

szt. 3

4 KNR 4-01 1204-
08

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

m2 27

5 KNR 4-01 1204-
08

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

m2 122.47

6 NNRNKB 202
1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntują-
cymi - powierzchnie poziome (sufity pokoju, kuch-
ni, przedsionku, łazience)

m2 27

7 NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntują-
cymi - powierzchnie pionowe (ściany pokoju,
kuchni, przedsionku, łazience (bez lamperii))

m2 104.02

8 KNR 4-01 1206-
04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych
tynków wewnętrznych ścian (lamperia) z jedno-
krotnym szpachlowaniem w łazience do wys. 2,0
m i w kuchni do wys. 1,5 m

m2 18.45

9 KNR 4-01 1204-
01

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

m2 27

10 KNR 4-01 1204-
02

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

m2 104.02

11 KNR-W 2-02
1026-03 + KNR 4-
01 0320-02

Zakup i montaż drzwi wewnętrznych (ościeżnica +
skrzydło z klamką ) nowych drewnianych pełnych
płytowych do przedsionka

m2 1.6

12 KNR-W 2-02
1026-03 + KNR 4-
01 0320-02

Zakup i montaż drzwi wewnętrznych (ościeżnica +
skrzydło z klamką ) nowych drewnianych pełnych
- do łazienki z otworami wentylacyjnymi w dolnej
części

m2 1.6

13 kalkulacja włas-
na

Odlejenie folii z powierzchni okien (aplikacja na
oknach w pokoju 20x120 cm oraz folia na oknach
w kuchni 30x120 cm)

m2 0.6

14 kalkulacja włas-
na

Mycie ram stolarki okiennej i drzwiowej z pcv, w
tym po oklejeniu folii z okien

kpl. 1

15 KNR 4-01 0920-
20

Montaż klamki z szyldem w drzwiach w kuchni szt. 1

16 KNR 4-01 1209-
10 z.sz.4.5.4.
9914-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio ma-
lowanej stolarki drzwiowej - dwustronnie skrzydła
płytowe pełne drzwi w kuchni

m2 1.6

17 KNR 4-01 1209-
10 z.sz.4.5.4.
9914-07
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio ma-
lowanej stolarki - ościeżnice drzwi wewnętrznych

m2 4.8

18 KNR 19-01 1024-
20

Wymiana okuć okiennych wraz z regulacją - klam-
ki balkonowej

szt. 1

19 kalkulacja włas-
na

Regulacja drzwi balkonowych szt. 1

20 KNNR 8 0225-04
analogia

Demontaż brodzika natryskowego z kabiną prysz-
nicową

kpl 1

21 KNR 0-35 0123-
02

Montaż brodzika natryskowego 800x800 mm z
kabiną prysznicową dwuścienną pcv

kpl. 1

22 KNP 06 0218-
02.02

Wymiana deski sedesowej z tworzywa szt. 1
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23 KNR-W 4-02

0132-01
Wymiana baterii umywalkowej ściennej podwójnej szt. 1

24 kalkulacja włas-
na

Umycie armatury łazienkowej (miski ustępowej,
umywalka)

kpl. 1

25 KNR-W 4-02
0234-03

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem
podejść dopływowych i odpływowych - zlew ku-
chenny

kpl. 1

26 KNR-W 4-02
0235-03
analogia

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania
podejść dopływowych i odpływowych - zlew ku-
chenny wraz z szafką

kpl. 1

27 KNR-W 2-15
0229-04

Zakup i montaż zlewozmywaka jednokomorowe-
go z ociekaczem

szt. 1

28 KNR-W 2-15
0137-02

Zakup i montaż baterii zmywakowej sztorcowej o
śr. nominalnej 15 mm

szt. 1

29 KNR-W 4-02
40209-01

Demontaż okapu w kuchni szt. 1

30 KNR 0-38 0103-
01

Wymiana grzejnika elektrycznego 60x60 na ścia-
nie w pokoju

szt. 1

31 kalkulacja włas-
na

demontaż siatki pcv z balustrady balkonu
110x120 cm

m2 1.32

32 KNR-W 4-01
1212-06

Oczyszczenie balustrad m2 1.1

33 KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną w kolorze sza-
rym balustrad balkonu z prętów prostych

m2 1.1

34 kalkulacja włas-
na

Oderwanie cokołów typu tarket wys. 10 cm w po-
koju, korytarzu, kuchni, przedsionku

m 33.66

35 KNR 4-01 0711-
01

Naprawa tynków ścian po demontażu cokołów i
nad cokołem w przedsionku przy ścianie kuchen-
nej na wys. 20 cm

m2 3.62

36 KNR-W 2-02
1123-01

Montaż posadzki z wykładzin z tworzyw sztucz-
nych z warstwą izolacyjną rulonowe w pokoju, ko-
rytarzu, kuchni, przedsionku

m2 23.8

37 KNR-W 2-02
1124-04

Montaż listew przypodłogowych systemowych m 33.66

Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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