KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa
wyceny

1

2

Opis

Jedn. miary

3
4
Remont parkietu w sali gimnastycznej
KNR-W 4-01 Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z
m2
0816-03
deszczułek o powierzchni ponad 8 m2
KNR-W 4-01 Poprawienie mocowania deszczółek o powierz- m2
0814-01
chni do 5 m2 w jednym miejscu
analogia
3 KNNR-W 3 Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczułek m2
d.1 0807-06
- preparaty przeznaczone do podłóg sportowych
4 TZKNC N-K/ Kitowanie, szpachlowanie powierzchni z całko- dm2
d.1 V t.15-a.01 wicie zdjętą politurą (również dla drewna nowego), powierzchnia gładka
2
Zabezpieczenie dachu
5 KNR-W 4-01 Naprawa pokrycia dachowego z blachy z cynku msc.
d.2 0523-03 z.sz. polegająca na wycięciu i wstawieniu łat o po2.3. 9909-03/ wierzchni do 1.00 m2 - powierzchnia wykony3
wanych robót do 50 m2
3
Remont tynków
6 KNR-W 4-01 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wa- m2
d.3 0701-04
piennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
7 KNR-W 4-01 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wa- m2
d.3 0701-04
piennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - klatka schodowa
8 KNR-W 4-01 Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w
m2
d.3 0736-01
murach gładkich z cegły ceramicznej
9 KNR-W 2-02 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane m2
d.3 0801-02
mechanicznie na ścianach i słupach - tynki reanalogia
nowacyjne np. Optosan HSB + Optosan USP
lub inne o podobnych właściwościach
10 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.3 1510-01
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania - farby krzemianowe
11 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.3 1510-01
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania - farby krzemianowe
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
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