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Załącznik nr 2 

Formularz kosztorysu ofertowego dla Zadania Nr 2 
 

DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ZE ZMIANĄ KOLORYSTYKI Budynku UG w 
Sadkowicach 

 
Kosztorys ofertowy 

Tabela elementów  rozliczeniowych 
Zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. III SIWZ 

 

Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 
Jednostka Cena 

Nazwa Ilość Jednostka zł. Wartość zł. 

1 2 3 4 5 6 

1 Osłony okien i drzwi folią polietylenowa m2 392,40 
  

2 

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie 

metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne 

i zmycie 

m2 659,78 
  

3 

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie 

metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie 

emulsją gruntującą 

m2 566,18 
  

4 

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie 

metodą lekką-mokrą - sprawdzenie 

przyczepności zaprawy klejącej do podłoża 

m2 8,00 
  

5 

Docieplenie ścian płytami styropianowymi EPS70-

040 / dawny FS 15/ gr 14 cm - przy użyciu got. 

zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne 

wyk. wyprawy elew. tynk akrylowy "baranek gr 

2,0 mm" 

m2 365,71 
  

6 

Docieplenie podcienia płytami styropianowymi 

EPS70- 040 /dawny FS 15/ gr 18 cm - przy użyciu 

got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i 

ręczne wyk. wyprawy elew. tynk akrylowy 

"baranek gr 2,0 mm" -( podcień schodowy oraz 

pogrubienie na cokole w związku z jego 

obniżeniem) 

m2 80,56 
  

7 

Ocieplenie ścian budynków płytami 

styropianowymi - ochrona narożników 

kątownikiem metalowym 

m 493,77 
  

8 

Docieplenie ościeży o szer. 0,30 cm płytami 

styropianowymi gr. 3 cm- przy użyciu got. zapraw 

klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. 

wyprawy elew. z got. Mieszanki akrylowej 

m2 112,70 
  

9 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m m2 584,50 
  

10 Czas pracy rusztowań godz. 462,00 
  

11 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 584,50 
  

12 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat 

drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 - kraty 

okienne 

m2 138,50 
  

13 

Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-

wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. 

odbicia do 5 m2 - tynk odparzony 

m2 38,50 
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14 

Uzupełnienie tynków zewnętrznych 

cementowych kat.III o podłożach z cegły, 

pustaków, 

m2 37,30 
  

15 

Rozebranie chodników,wysepek przystankowych 

i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 

cm na podsypce piaskowej 

m2 46,82 
  

16 
Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na 

podsypce cem. piaskowej z wyp. spoin zapr. cem. 
m2 46,82 

  

17 
Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe 

zagęszczane ręcznie o gr.5 cm 
m2 46,82 

  

18 

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na 

podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą 

cementową 

m 93,63 
  

19 

Przemurow. ciągłe pęknieć o głęb. 1/2 ceg. przy 

użyciu zapr. cem. w ścianach z cegieł na zaprawie 

cementowowapiennej 

m 17,00 
  

20 
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej 

się do użytku 
m 73,53 

  

21 
Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy 

ocynkowanej- powlekanej 
m 73,53 

  

22 

Rozebranie obróbek blacharskich murów 

ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z 

blachy nie nadającej się do użytku-podokienniki 

zewnętrzne 

m2 23,70 
  

23 

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy 

ocynkowanej powlekanej-podokienniki 

zewnętrzne 

m2 32,17 
  

24 
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z 

cegieł i na kominach. 
szt 26,00 

  

25 

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych 

kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i 

pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 

m2 5,70 
  

26 
Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w 

jednymmiejscu do 0.5 m3 
m3 0,38 

  

27 
Przemurowanie przewodów kominowych – 

sprawdzenie przewodów 
m 31,20 

  

28 
Przemurowanie przewodów kominowych – 

odgruzowanie przewodów 
m 12,70 

  

29 
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 

niezbrojonych o grub.do 15 cm 
m3 2,30 

  

30 

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi  

przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. 

podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. 

Suchej mieszanki - cokół 

m2 37,80 
  

31 

Ocieplenie ścian budynków płytami 

styropianowymi - system STOPTER - 

zamocowanie listwy cokołowej 

m 25,95 
  

32 Rozebranie ścianki z pustaków szklanych m2 5,87 
  

33 
Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni 

do 0.25 m2 
szt 14,00 

  

34 

Uzupełnienie tynków zewnętrznych 

cementowych kat.III o podłożach z 

cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów 

m2 21,74 
  

35 
Wywiezienie gruzu spryzmowanego 

samochodami na odl.do 1 km 
m3 9,24 
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36 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego 

samochodami i – za każdy nast. 1 km 

Krotność = 4 

m3 9,24 
  

37 
Demontaż wsporników instalacji odgromowej i 

uziemiającej ze ściany nie betonowej 
szt 79,00 

  

38 

Demontaż przewodów uziemiajacych i 

odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm2 

mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu 

pionowym 

m 144,70 
  

39 
Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na 

gotowych uchwytach 
m 3,70 

  

40 Montaż przewodów instalacji odgromowej m 144,70 
  

41 

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o 

masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie 

przez zabetonowanie w gotowych otworach 

szt 2,00 
  

42 
Badania i pomiary instalacji piorunochronnej 

(pierwszy pomiar) 
szt 13,00 

  

43 
Badania i pomiary instalacji piorunochronnej 

(każdy następny pomiar) 
szt 8,00 

  

44 
Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni 

metal.(drzwiczki, włazy) 
m2 2,20 

  

45 

Demontaż i ponowny montaż z przedłużeniem 

wsporników z oczyszczeniem i pomalowaniem 

tablic /napis/ 

szt 1,00 
  

46 
Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach 

murowanych o obwodzie do 1600 mm 
szt 2,00 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

………………………………………………………… 

Podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego 

 przedstawiciela Wykonawcy 

 

……………………............. 

miejscowość    data 


