
Określenie :rodzaj robót opisy ilość kwota

1 30,4 m2

2
13,5 m2

3 wykonanie wylewki samopoziomującej po zerwanych płytkach jw. 13,5 m2
4

2 szt

5

2 szt

6

2 szt

7 kolor biały 77,42 m2

8 malowanie ścian emulsja 2x do pełnej wysokości =3m  jw. kolory jasne 250,02 m2
9 lakier bezbarwny 152,28 m2

10 klej wysokoelestyczny 77,42 m2

11 klej wysokoelestyczny 83,34

12 spękania 83,34

13 7,81 m2
14 spękania 25 m2
15 1,21 m3

16 uzupełnienie tynków po rozbiórce jw. 4 m2
17

4

18
1

19 2

20 malowanie rurek grzejnikowych 22
21 2

22 1,85 m3

23
10,62 m2

24 1

25 1

26
1

ogółem netto
ogółem brutto

kosztorys  ofertowy na wykonanie prac remontowych w korytarzu 
laboratorium , holu rehabilitacji oraz w gabinecie rehabilitacji w SP  ZOZ 
GOZ w Konopiskach  marzec 2019r 

jed. cena jed.

zerwanie ist. Wykładziny PCV w pomieszczeniu wraz z wyniesieniem, 
wywozem i utylizacją  /rehabilitacja/

odwóz materiału z rozbiórki 
opłata recyklingowa

 rozbiórka posadzki z płytek glazura na kleju wraz z cokolikiem, skucie 
nierówności  posadzki pod płytkami wraz z wyniesieniem mat. 
Rozbiórkowego, wywozem i utylizacją /rehabilitacja/

odwóz materiału z rozbiórki 
opłata recyklingowa

wykonanie demontażu drzwi istniejących wraz z ościeżnicą 
metalową,wymiar drzwi 0,9mx2,0m wraz z wyniesieniem , wywozem i 
utylizacją /laboratorium/

odwóz materiału z rozbiórki 
opłata recyklingowa

montaż i dostawa nowych drzwi w istniejących otworach wraz z 
ościeżnicą stałą, wyposażenie drzwi: klamka ,zamek , wymiar drzwi 
0,9x2,05 /laboratorium/

wszystkie drzwi 
-kolor:wybielony dąb , w 
dopasowaniu do istniejących 
drzwi 

wykonanie montażu drzwi drzwi w istniejących otworach wraz z 
ościeżnicą regulowaną, wyposażenie drzwi :klamka ,zamek ,kratka dolna 
, wymiar drzwi 0,9 x 2,05/ rehabilitacja/

wszystkie drzwi 
-kolor:wybielony dąb , w 
dopasowaniu do istniejących 
drzwi 

malowanie sufitów, 2 x emulsja  korytarz laboratorium, hol rehabilitacja, 
gabinet rehabilitacja

malowanie powierzchniowe lakierem bezbarwnym-brudownik o 
wysokości 2m  lakier transparentny na malowaniu emulsyjnym  jw
ułożenie terakoty podłogowej wybranej przez inwestora  ,cena z klejem i 
fuga oraz impregnacja podłoża jw.
montaż ciętego z płytki jw.cokolika  o wys~ 10cm ,cena wraz z klejem , 
fugą jw.

mb

uzupełnienie  spękań,  arylowanie, fizelinowanie , przyjęto do 
wykonania  obwody sufitów

mb

uzupełnienie gładzi sufitów przyjęto 10% pow.sufitów
uzupełnienie gładzi ścian przyjęto 10% pow.ścian
rozbiórka ścianki działowej istniejącej , demontaż drzwi w tej ściance 
wraz z wywozem i utylizacja gruzu gr 15cm-8,1 m2

odwóz materiału z rozbiórki 
opłata recyklingowa

demontaż istniejących grzejników żeberkowych  o wym.70x60oraz 
montaż nowych grzejników płytowych o wym. 80x 60, 4 sztuki wraz z 
dopasowaniem rur doprowadzających 

kpl

demontaż istniejących grzejników żeberkowych  o wym.70x60oraz 
montaż nowych grzejników płytowych o wym. 100x 60- 1 sztuki wraz z 
dopasowaniem rur doprowadzających 

kpl

montaż i dostawa regulatora dopływu ciepła do grzejnika typu 
termostat /gabinet rehabilitacja/

kpl

mb
demontaż gniazda internetowego,demontaż gniazda elektrycznego w 
rozbieranych ściankach 

kpl

rozbiórka ścianki murowanej w gabinecie rehabilitacji  gr 15cm , 
wyniesienie gruzu wywóz utylizacja  3,09*3*0,2
wykonanie ścianki z Gk wysokości 3m, gr 10cm z wypełnieniem wełną 
mineralną  i osadzeniem 1 szt. drzwi z ościeżnicą  jak w p.6. 
(2,06+1,48)*3
montaż i dostawa 1 sztuk drzwiczek rewizyjnych o wy, 15 x15  typ 
nierdzewna

kpl

montaż i dostawa 1 sztuk drzwiczek rewizyjnych o wym  15 x15  typ 
plastikowa

kpl

Wykonanie wewnętrznej  tablicy elektrycznej WLZ na 8 zabezpieczeń z 
wyprowadzeniem kabla z tablicy WZL na korytarzu kpl


