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           (pieczęć wykonawcy)

OFERTA NA ROBOTY REMONTOWE

W GMACHU URZĘDU MIASTA SZCZECIN I JEGO AGENDACH W ROKU 2013

KALKULACJA CENOWA

Lp. Opis robót jm

Przewidywany 

obmiar robót do 

wykonania w 

2013 r.

Cena 

jednostkowa 

[zł brutto]

Wartość 

robót 

[zł brutto]

1 2 3 4 5 6

I

1
Wbudowanie w ścianę grub. 1/2 c. typowych drzwi płytowych "90" z wyk. nadproża stalowego, z wykuciem 

otworu i otynkowaniem ościeży oraz wywózką gruzu na odl. do 17 km
szt. 3

2 J.w., lecz w ścianę grub. 1 c. szt. 3

3 Wymiana ościeżnicy i drzwi drewnianych (bez kosztu skrzydła i ościeżnicy) szt. 10

4 Wymiana ościeżnicy i drzwi na typowe drzwi płytowe "90" z wykuciem ościeżnicy i otynkowaniem ościeży szt. 2

5 Rozbiórka ścian murowanych grub. 1/2 c. z wywiezieniem gruzu na odl. do 17 km m
2 15

6 Wymiana tynku cem.-wap. kat. III z wywozem skutego tynku na odl. do 17 km m
2 100

7 Naprawa tynków cem.-wap. kat. III m
2 200

8 Wykonanie gładzi na tynkach istniejących m
2 200

9 Wykonanie zabudów instalacji na profilach stalowych z płyt G-K m
2 5

10
Montaż ścianek działowych na profilach stalowych "75" z płyt G-K obustronnie montowanych z wykon. izolacji 

akustycznej z wełny mineralnej
m

2 5

11 Wbudowanie w ściankę j.w.drzwi płytowych "90" wraz z ościeżnicą stalową szt. 3

12 Wymiana zamka zwykłego na zamek wpuszczany z wkładką szt. 15

13 Dwukrotne malowanie brudnika drzwi o szerokości do 16 cm mb 15

14 Wymiana zawiasów na zawiasy tłoczone, wkręcane o średnicy zewnętrznej 16-18mm szt. 30

Załącznik nr 1A do siwz

ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE

        Roboty murarskie ( CPV - 45262500-6)

        Roboty tynkarskie ( CPV - 45410000-4)

        Ścianki G-K ( CPV - 45421141-4)

        Stolarka okienna i drzwiowa ( CPV - 454421000-4)



15 Wykonanie tapicerki akustycznej drzwi jednostronnie m
2 10

16 Wykonanie tapicerki akustycznej drzwi - montaż wałka wygłuszającego po obrysie skrzydła drzwiowego mb 30

17 Wymiana wykładziny dywanowej klejonej z przygot. podłoża, malowaniem i montażem listew przyściennych m
2 1000

18
Wymiana wykładziny rulonowej typu Tarket Eminent klejonej z pospawaniem łączeń oraz malowaniem                

i montażem listew przyściennych 
m

2 50

19

Naprawa posadzki na korytarzach - wymiana wykładziny rulonowej typu Tarket Eminent klejonej                          

z pospawaniem łączeń oraz malowaniem i montażem listew przyściennych oraz naprawą warstw 

posadzkowych (do 2 m
2
)

m
2 50

20

Naprawa posadzki na korytarzach - wymiana wykładziny rulonowej typu Tarket Eminent klejonej                          

z pospawaniem łączeń oraz malowaniem i montażem listew przyściennych oraz naprawą warstw 

posadzkowych (powyżej 2 m
2
)

m
2 50

21 Wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 5 mm pod wykładziny PCV, dywanowe, terakotę, panele podłogowe m
2 200

22 Dodatek za pogrubienie warstwy wyrównawczej j. w. o 1 mm m
2 150

23 Montaż listew progowych aluminiowych szer. 40 mm prostych i kątowych mb 50

24 Wymiana progu na drewniany dębowy z trzykrotnym lakierowaniem mb 3

25
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi istniejącej powierzchni sufitów z

przygot. pow. - farba biała
m

2 2800

26 J.w., lecz ścian z przygotowaniem powierzchni - farba biała m
2 100

27 J.w., lecz ścian z przygotowaniem powierzchni - farba kolor m
2 500

28 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi istniejących tapet - farba biała m
2 100

29 J.w., lecz farba kolor m
2 5800

30 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian po wymianie tapety istn. na tapetę tłoczoną - farba kolor m
2 200

31 Dwukrotne malowanie farbą olejną ścian uprzednio malowanych m
2 100

32 Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki drzwiowej m
2 500

33 Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki drzwiowej z uprzednim opaleniem starej farby i pokostowaniem m
2 200

34 Dwukrotne malowanie listew przyściennych mb 200

35 Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną m
2 200

36 Dwukrotne malowanie rur  do 50 mm farbą olejną mb 400

37 Dwukrotne malowanie elementów metalowych (kraty, balustrady) m
2 100

38 Usunięcie starych farb klejowych z powierzchni sufitów i ścian m
2 500

39 Wymiana płytek z terakoty na posadzkach m
2 100

40 Wymiana płytek ceramicznych na ścianach m
2 30

        Podłogi ( CPV - 45432100-5)

        Roboty malarskie (CPV-45442100-8)

        Pokrywanie podłóg i ścian płytkami (CPV 45431000-7)



II

41
Wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej z wymianą osprzętu z wykuciem i zaprawieniem bruzd (bez 

montażu lamp)
pkt. 320

42 Wymiana instalacji elektrycznej zasilającej remontowane pomieszczenia mb 950

43 Wymiana oświetlenia na lampy rastrowe (bez kosztu lamp) szt. 150

44 Wymiana osprzętu elektrycznego: włącznik 2-biegunowy podtynkowy szt. 10

45 Wymiana osprzętu elektrycznego: gniazdo wtykowe podwójne szt. 30

46 Montaż wyłącznika nadprądowego w rozdzielnicy (B16, B20 lub B25) szt. 20

47 Montaż wyłącznika różnicowoprądowego w rozdzielnicy (ΔI=30mA) wraz z wykonaniem badania szt. 10

48 Usunięcie nieczynnej instalacji telefonicznej i elektrycznej naściennej mb 50

III

49 Wymiana instalacji kanalizacyjnej - do 50 mm mb 20

50 Wymiana instalacji kanalizacyjnej - do 110 mm mb 20

51 Wymiana instalacji wodociągowej - do 25 mm mb 45

52 Wymiana instalacji wodociągowej - do 63 mm mb 45

Nośniki cenotwórcze (przenieść do formularza oferty cenowej)

1 Godzinowa stawka robocizny kosztorysowej netto bez narzutów zł/r-g

2 Koszty pośrednie [Kp] od (R, S) %

3 Koszty zakupu [Kz] od (M) %

4 Zysk [Z] od (R + Kp(R), S + Kp(S)) %

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

ROBOTY REMONTOWE ELEKTRYCZNE

        Wymiana instalacji elektrycznej  (CPV-45311000-0)

 (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji 

wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis 

pełnomocnika wykonawców)

ROBOTY REMONTOWE W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH

        Wymiana instalacji sanitarnych (CPV - 45330000-9)

OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT [zł brutto]

(przenieść do formularza oferty cenowej)


