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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS ROBÓT.
 
Zakres prac związany z remontem pomieszczeń biblioteki w Pakosławiu  i obejmuje:
 
1. ROBOTY POSADZKARSKIE
- rozebranie istniejącej posadzki z wykładzin PCV w nowych pomieszczeniach
- rozebranie posadzki z płytek w pomieszczeniu sanitariatu
- ułoŜenia nowych wykładzin homogenicznych gr. 2 mm wraz z wywynięciem na ścianę wys 10cm, spawanych i klejonych do podłoŜa
zagruntowanego i wyrównanego masą samopoziomującą,
- ułoŜenie nowej posadzki cementowej wraz z ułoŜeniem płytek posadzkowych gres w pomieszczeniu sanitariatu.
 
2. REMONT SANITARIATU
- rozebranie wykładziny z płytek na ścianach wraz ze skuciem tynku na ścianach,
- wykonanie nowych tynków na ścianach wraz z ułoŜeniem płytek ceramicznych ściennych na wysokość 2,05m
- powyŜej płytek ściennych oraz na suficie poszpachlowanie ścian i sufitu, pomalowanie farbą emulsyjną,
- wymiana istniejącej armatury sanitarnej (wc, umuwalkim bateri, pogrzewacza wody.
 
3. STOLARKA
- wymiana drzwi drewnianych dwuskrzydłowych na aluminiowe szklone szybą bezpieczną dwuskrzydłowe,
- wymiana skrzyseł drewanianych pozostałych drzwi wewnętrznych na płytowe typowe okleinowane,
- wykucie ościeŜnic metalowych z pomieszczenia korytarza do nowego pomieszczenia biblioteki,
- montaŜ Ŝaluzji pionowych wertikale w oknach PCV,
- wykucie otworów w ściankach działowych pomiędzy nową a istniejącą biblioteką.
 
4. ROBOTY MALARSKIE
- zerwanie tapet, zeskrobanie farby ze  ścian i sufitów
- poszpachlowanie i zagruntowanie ścian i sufitów,
- malowanie ścian farbami emulsyjnymi,
- malowanie lamperii w pomieszczeniach na wysokość 1,60m,
 
5.  OŚWIETLENIE
- wymiana opraw oświetleniowych,
- dodanie nowych opraw jarzeniowych,
 
6. WYPOSAśENIE
- Dostawa i montaŜ regałów bibliotecznych o wymiarach 90*200*30cm - 6 półek szt 5
- Dostawa i montaŜ krzeseł obrotowych biurowych szt 2
- Dostawa i montaŜ zestawyu biurowego 2 stanowiskowego szt 1
- Dostawa i montaŜ zestawyu - stół konferencyjny 4 stanowikowy wraz z krzesłami  drewnianymi 4 szt szt 1
- Dostawa i montaŜ zestawu - szafa 100*200*50cm  szt 1
- Dostawa i montaŜ zestawu - komoda 100*100*40cm szt 1
- Dostawa i montaŜ zestawu - komputer, drukarka atramentowa, monitor 17", klawiatura, myszka kpl 1
- Dostawa i montaŜ zestawu - aparat telefoniczny szt 2
- Dostawa i montaŜ gabloty wystawowej w zabudowuie drewanianej z szybą zamykaną 5 półek regulowanych o wymiarach (szer, wys,
gł) 375x200x55cm szt 1
- Dostawa i montaŜ zestawu - sceny estradowej przenośnej dla występów plenerowych o wymiarach 6,00*8,00m wysokości max 6m -
Konstrukcja zadaszenia wraz z plandeką ZE-68 (4 słupy kratownicowe z wciągarkami); podest sceniczny typu PAL-3, nogi teleskopowe
0,6-1,00m, powierzchnia antypoślizgowa i p.poŜ., uchwyt UM-1, Schodki modułowe 0,8m; Bariery ochronne POR 2m, uchwyt UPR;
osłony sceny 3 boki siatka plandekowa szt 1
- Dostawa i montaŜ zestawu nagłośnienia -  mikrofony, wzmacniacz, głośniki  1. 2x Peavey SP4 - kolumna szerokopasmowa 1000watt
RMS 2szt.  2. Peavey PV2600 - wzmacniacz mocy 2x950 watt  3. Peavey PV14 - mikser 14kanałowy   4. Skrzynia typu CASE do mikse-
ra i wzmacniacza - (w zaleŜności od producenta)  5. 4x Beyerdynamic TGX58 - mikrofon dynamiczny - 4szt.  6. 4x Proel PRO 100BK -
statyw mikrofonowy - 4szt.  7. NOVOX 120NH - podwójny zestaw bezprzewodowy  8. Okablowanie kpl 1
-  Dostawa i montaŜ zestawu - laptop wraz z projektorem multimedialnym i ekranem kpl 1
-  Dostawa i montaŜ zestawu - aparat fotograficzny szt 1
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH   "WyposaŜenie instytucji propagującej kulturę w Pakosławiu w niezbędne urządzenia do krzewie-
nia kultury i tradycji lokalnych"

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
1 Roboty posadzkarskie
2 Remont sanitariatu
3 Stolarka
4 Roboty malarskie - ( Kod CPV

45410000-4 Malowanie )
5 Oświetlenie
6 Wyposa Ŝenie

RAZEM

Słownie:  
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PRZEDMIAR ROBÓT   "WyposaŜenie instytucji propagującej kulturę w Pakosławiu w niezbędne urządzenia do krzewienia kultury i tra-
dycji lokalnych"

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

"Wyposa Ŝenie instytucji propaguj ącej kultur ę w Pakosławiu w niezb ędne urz ądzenia do krzewienia kultury i tradycji
lokalnych"

1 Roboty posadzkarskie
1

d.1
KNR 4-01 0818-
05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 58,200

2
d.1

KNR 4-01 0808-
08

Rozbiórka cokolików m 61,100

3
d.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2 58,200

4
d.1

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomiesz-
czeniach o pow. do 8 m2

m2 58,200

5
d.1

KNR 2-02 1112-
05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowe - PCW z wywinięciem na ściany
wys.10cm

m2 66,930

6
d.1

KNR 2-02 1112-
09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa-
nie wykładzin rulonowych

m2 65,600

7
d.1

KNR 4-01 0811-
07

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. m2 6,656

8
d.1

KNR 4-01 0804-
07

Zerwanie posadzki cementowej m2 6,656

9
d.1

KNR 4-01 0803-
01

Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w
jednym miejscu z zatarciem na ostro

m2 6,656

10
d.1

NNRNKB 202
2807-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych
GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.
warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2 6,656

2 Remont sanitariatu
11

d.2
KNR 4-01 0819-
15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 20,032

12
d.2

KNR 4-01 0701-
02

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej
na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2

m2 39,036

13
d.2

KNR 4-01 0716-
01

Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłoŜu
z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o
pow.podłogi do 5 m2

m2 39,036

14
d.2

NNRNKB 202
0837-04

(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazuro-
wanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"

m2 27,916

15
d.2

KNR 4-01 1202-
08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
pow.podłogi do 5 m2

m2 5,120

16
d.2

KNR 4-01 1204-
08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności

m2 6,656

17
d.2

KNR 2-02 0815-
06

Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.
pref.i bet.wylewanych

m2 6,656

18
d.2

KNR 2-02 0815-
04

Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.
pref.i bet.wylewanych

m2 8,320

19
d.2

KNR 4-01 1204-
02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków wewnętrznych ścian

m2 8,320

20
d.2

KNR 4-01 1204-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków wewnętrznych sufitów

m2 6,656

21
d.2

KNR 4-02 0233-
08

DemontaŜ podejścia odpływowego z rur z PCW o śr.
110 mm

szt. 1,000

22
d.2

KNR 4-02 0235-
06

DemontaŜ umywalki kpl. 1,000

23
d.2

KNR 4-02 0235-
08

DemontaŜ ustępu z miską fajansową kpl. 1,000

24
d.2

KNR 4-02 0132-
01

DemontaŜ baterii umywalkowej i zmywakowej szt. 1,000

25
d.2

KNR 4-02 0133-
01

DemontaŜ zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm szt. 1,000

26
d.2

KNR 4-02 0144-
03

DemontaŜ elementów urządzeń do podgrzewania wody -
podgrzewacz

szt. 1,000

27
d.2

KNR 2-15 0114-
01

Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm szt. 1,000

28
d.2

KNR 2-15 0115-
01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom.
15 mm

szt. 1,000

29
d.2

KNR 2-15 0221-
02

MontaŜ umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfo-
nem gruszkowym

szt. 1,000

30
d.2

KNR 2-15 0224-
03

MontaŜ ustepów pojedynczych z płuczkami z tworzyw
sztucznych lub porcelany 'kompakt'

kpl. 1,000

3 Stolarka
31

d.3
KNR 4-01 0354-
07

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat okiennych
o pow.do 2 m2

szt. 1,000
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PRZEDMIAR ROBÓT   "WyposaŜenie instytucji propagującej kulturę w Pakosławiu w niezbędne urządzenia do krzewienia kultury i tra-
dycji lokalnych"

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
32

d.3
KNR 4-01 0354-
05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.ponad 2
m2

m2 3,045

33
d.3

KNR 4-01 0354-
05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.ponad 2
m2

m2 3,045

34
d.3

KNR 2-02 1017-
02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne
pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - ty-
pu PORTA z plastrm pszczelim, z okleiną

m2 15,000

35
d.3

KNR 4-01 0903-
01

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych,ze-
wnętrznych i balkonowych polskich,skrzynkowych i półs-
krzynkowych

szt. 10,000

36
d.3

NNRNKB 202
1026-06

(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminio-
wych profil zimny, kolor RAL, szyba pojedyncza bez-
pieczna, samozamykacz

m2 3,045

37
d.3

KNR 4-01 0329-
02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwo-
rów drzwiowych i okiennych

m2 5,200

38
d.3

KNR 4-01 0708-
01

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-
wap. na ościeŜach szer.do 15 cm

m 16,200

39
d.3

KNR 0-14 2010-
05

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwu-
warstwowe 75 - 101

m2 9,300

40
d.3

KNR 4-01 0108-
11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mowyładowczymi na odl.do 1 km

m3 0,897

41
d.3

KNR-W 2-02
1038-01
analogia

MontaŜ Ŝaluzji pionowych typu Vertikale m2 8,400

4 Roboty malarskie - ( Kod CPV 45410000-4 Malowanie )
42

d.4
KNR 4-01 1205-
01

Zerwanie starych tapet m2 114,080

43
d.4

KNR 4-01 1202-
09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
pow.podłogi ponad 5 m2

m2 514,110

44
d.4

KNR 4-01 1204-
08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności

m2 114,080

45
d.4

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2 114,080

46
d.4

KNR 2-02 0815-
04

Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.
pref.i bet.wylewanych

m2 393,390

47
d.4

KNR 2-02 0815-
06

Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.
pref.i bet.wylewanych

m2 120,720

48
d.4

KNR 2-02 1503-
07

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową
podłoŜy gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem

m2 203,040

49
d.4

KNR 2-02 1505-
03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoŜy gipsowych z gruntowaniem

m2 311,070

50
d.4

KNR 2-02 1505-
04

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych - podłoŜy gipsowych z gruntowaniem - dod.za kaŜ-
de dalsze malowanie

m2 311,070

51
d.4

KNR 2-02 1505-
07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem

m2 128,670

52
d.4

KNR 2-02 1505-
08

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych - suchych tynków z gruntowaniem - dod.za kaŜde
dalsze malowanie

m2 128,670

53
d.4

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 120,720

54
d.4

KNR 2-02 0925-
01

Osłony okien folia polietylenowa m2 22,500

5 Oświetlenie
55

d.5
KNR 4-03 0606-
05

Wymiana opraw swietlówkowych z blachy stalowej z klo-
szem z tworzyw szt.lub rastrem metalowym względnie z
tworzyw szt. 2x40 W

szt. 9,000

56
d.5

KNR 4-03 0606-
05

Wymiana opraw swietlówkowych z blachy stalowej z klo-
szem z tworzyw szt.lub rastrem metalowym względnie z
tworzyw szt. 2x40 W - nowe

szt. 2,000

57
d.5

KNR 4-03 0202-
01

Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju
Ŝył do 6 Cu/12 Al mm2 w powłoce polwinitowej w rurach
instalacyjnych

m 25,000

58
d.5

KNR 4-03 0603-
01

Wymiana opraw Ŝarowych bez specjalnych zabezpie-
czeń do zawieszania z kloszem kulistym

szt. 5,000

6 Wyposa Ŝenie
59

d.6 kalk. własna
Dostawa i montaŜ regałów bibliotecznych o wymiarach
90*200*30cm - 6 półek

szt 5,000

60
d.6 kalk. własna

Dostawa i montaŜ krzeseł obrotowych biurowych szt 2,000
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PRZEDMIAR ROBÓT   "WyposaŜenie instytucji propagującej kulturę w Pakosławiu w niezbędne urządzenia do krzewienia kultury i tra-
dycji lokalnych"

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
61

d.6 kalk. własna
Dostawa i montaŜ zestawyu biurowego 2 stanowiskowe-
go

szt 1,000

62
d.6 kalk. własna

Dostawa i montaŜ zestawyu - stół konferencyjny 4 sta-
nowikowy wraz z krzesłami  drewnianymi 4 szt

szt 1,000

63
d.6 kalk. własna

Dostawa i montaŜ zestawu - szafa 100*200*50cm szt 1,000

64
d.6 kalk. własna

Dostawa i montaŜ zestawu - komopda 100*100*40cm szt 1,000

65
d.6 kalk. własna

Dostawa i montaŜ zestawu - komputer, drukarka atra-
mentowa, monitor 17", klawiatura, myszka

szt 1,000

66
d.6 kalk. własna

Dostawa i montaŜ zestawu - aparat telefoniczny szt 2,000

67
d.6 kalk. własna

Dostawa i montaŜ gabloty wystawowej w zabudowuie
drewanianej z szybą zamykaną 5 półek regulowanych o
wymiarach (szer, wys, gł) 375x200x55cm

szt 1,000

68
d.6 kalk. własna

Dostawa i montaŜ zestawu - sceny estradowej przenoś-
nej dla występów plenerowych o wymiarach 6,00*8,00m
wysokości max 6m - Konstrukcja zadaszenia wraz z
plandeką ZE-68 (4 słupy kratownicowe z wciągarkami);
podest sceniczny typu PAL-3, nogi teleskopowe 0,6-
1,00m, powierzchnia antypoślizgowa i p.poŜ., uchwyt
UM-1, Schodki modułowe 0,8m; Bariery ochronne POR
2m, uchwyt UPR;  osłony sceny 3 boki siatka plandeko-
wa

szt 1,000

69
d.6 kalk. własna

Dostawa i montaŜ zestawu nagłośnienia -  mikrofony,
wzmacniacz, głośniki
1. 2x Peavey SP4 - kolumna szerokopasmowa 1000watt
RMS 2szt.
2. Peavey PV2600 - wzmacniacz mocy 2x950 watt
3. Peavey PV14 - mikser 14kanałowy 
4. Skrzynia typu CASE do miksera i wzmacniacza - (w
zaleŜności od producenta)
5. 4x Beyerdynamic TGX58 - mikrofon dynamiczny -
4szt.
6. 4x Proel PRO 100BK - statyw mikrofonowy - 4szt.
7. NOVOX 120NH - podwójny zestaw bezprzewodowy
8. Okablowanie

kpl 1,000

70
d.6 kalk. własna

Dostawa i montaŜ zestawu - laptop wraz z projektorem
multimedialnym i ekranem

kpl 1,000

71
d.6 kalk. własna

Dostawa zestawu - aparat fotograficzny cyfrowy 12.
1MP, 10 x zoom

kpl 1,000

Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY   "WyposaŜenie instytucji propagującej kulturę w Pakosławiu w niezbędne urządzenia do krzewienia kultu-
ry i tradycji lokalnych"

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 998,9312

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW   "WyposaŜenie instytucji propagującej kulturę w Pakosławiu w niezbędne urządzenia do krzewienia kul-
tury i tradycji lokalnych"

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

1. "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 474,3300 474,3300
2. baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne szt 1,0000 1,0000
3. blachowkręty szt 520,8000 520,8000
4. Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0,3025 0,3025
5. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,1987 0,1987
6. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0,0068 0,0068
7. Dostawa i montaŜ gabloty wystawowej w zabu-

dowuie drewanianej z szybą zamykaną 5 półek
regulowanych o wymiarach (szer, wys, gł)
375x200x55cm

szt 1,0000 1,0000

8. Dostawa i montaŜ krzeseł obrotowych biurowych szt 2,0000 2,0000
9. Dostawa i montaŜ regałów bibliotecznych o wy-

miarach 90*200*30cm - 6 półek
szt 5,0000 5,0000

10. Dostawa i montaŜ zestawu - aparat telefoniczny szt 2,0000 2,0000
11. Dostawa i montaŜ zestawu - ekranem szt 1,0000 1,0000
12. Dostawa i montaŜ zestawu - komopda 100*100*

40cm
szt 1,0000 1,0000

13. Dostawa i montaŜ zestawu - komputer, drukarka
atramentowa, monitor 17", klawiatura, myszka

szt 1,0000 1,0000

14. Dostawa i montaŜ zestawu - laptop szt 1,0000 1,0000
15. Dostawa i montaŜ zestawu - projektor multime-

dialny
szt 1,0000 1,0000

16. Dostawa i montaŜ zestawu - sceny estradowej
przenośnej dla występów plenerowych o wymia-
rach 6,00*8,00m wysokości max 6m - Konstruk-
cja zadaszenia wraz z plandeką ZE-68 (4 słupy
kratownicowe z wciągarkami); podest sceniczny
typu PAL-3, nogi teleskopowe 0,6-1,00m, po-
wierzchnia antypoślizgowa i p.poŜ., uchwyt UM-
1, Schodki modułowe 0,8m; Bariery ochronne
POR 2m, uchwyt UPR;  osłony sceny 3 boki siat-
ka plandekowa

szt 1,0000 1,0000

17. Dostawa i montaŜ zestawu - szafa 100*200*
50cm

szt 1,0000 1,0000

18. Dostawa i montaŜ zestawu nagłośnienia - mikro-
fony, wzmacniacz, głośniki
1. 2x Peavey SP4 - kolumna szerokopasmowa
1000watt RMS 2szt.
2. Peavey PV2600 - wzmacniacz mocy 2x950
watt
3. Peavey PV14 - mikser 14kanałowy 
4. Skrzynia typu CASE do miksera i wzmacnia-
cza - (w zaleŜności od producenta)
5. 4x Beyerdynamic TGX58 - mikrofon dynamicz-
ny - 4szt.
6. 4x Proel PRO 100BK - statyw mikrofonowy -
4szt.
7. NOVOX 120NH - podwójny zestaw bezprze-
wodowy
8. Okablowanie

szt 1,0000 1,0000

19. Dostawa i montaŜ zestawyu - stół konferencyjny
4 stanowikowy wraz z krzesłami  drewnianymi 4
szt

szt 1,0000 1,0000

20. Dostawa i montaŜ zestawyu biurowego 2 stano-
wiskowego

szt 1,0000 1,0000

21. Dostawa zestawu - aparat fotograficzny cyfrowy
12.1MP, 10 x zoom

szt 1,0000 1,0000

22. drzwi wewnętrzne aluminowe dwuskrzydłowe
szklone 1x bezpieczna

m2 3,0450 3,0450

23. Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała dm3 179,2410 179,2410
24. farba olejna do gruntowania dm3 19,9994 19,9994
25. farba olejna nawierzchniowa dm3 17,2584 17,2584
26. folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 8,6243 8,6243
27. folia polietylenowa m2 43,0970 43,0970
28. Gips budowlany szpachlowy t 1,3850 1,3850
29. Gips budowlany zwykły t 0,7936 0,7936
30. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,1620 0,1620
31. klej winylowy osakrylowy kg 40,1580 40,1580
32. klosze szt 16,6400 16,6400
33. kołki do wstrzeliwania szt 37,7580 37,7580
34. korki z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm szt 3,0000 3,0000
35. korki z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm szt 1,0000 1,0000
36. korki Ŝeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm szt 1,0000 1,0000
37. kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 10,5053 10,5053
38. kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją

surowe 14x14 cm
szt 1,5614 1,5614

- 8 -

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9847



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW   "WyposaŜenie instytucji propagującej kulturę w Pakosławiu w niezbędne urządzenia do krzewienia kul-
tury i tradycji lokalnych"

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

39. masa uszczelniająca silikonowa kg 0,5481 0,5481
40. Mydła techniczne kg 11,4231 11,4231
41. naroŜniki ochronne typ 'Wema' szt 1,5614 1,5614
42. naroŜniki stalowe ze stali kątowej szt 0,3578 0,3578
43. naroŜniki stalowe ze stali kątowej' szt 16,9158 16,9158
44. oprawy oświetleniowe szt 5,1000 5,1000
45. oprawy świetlówkowe szt 11,0000 11,0000
46. Papier ścieny elektrokorundowy w ark. ark 71,0640 71,0640
47. pasta podłogowa bezbarwna kg 6,6930 6,6930
48. piasek do zapraw m3 1,8420 1,8420
49. płytki kamionkowe GRES m2 6,9888 6,9888
50. Płytki ścienne fanans.szkliw.25x20cm m2 30,7076 30,7076
51. płyty gipsowo-kartonowe m2 38,3160 38,3160
52. Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-70mm m2 9,7650 9,7650
53. Pokost lniany dm3 32,4864 32,4864
54. preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" dm3 37,3196 37,3196
55. pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 1,9680 1,9680
56. Profil ścienny C "75"do rusztu pod pł. g-k m 19,0650 19,0650
57. Profil ścienny U "75"do rusztu pod pł. g-k m 7,0680 7,0680
58. przewody kabelkowe m 26,0000 26,0000
59. rozcieńczalnik dm3 8,6901 8,6901
60. Sedes "KOMPAKT" gat.I szt 1,0000 1,0000
61. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wew-

nątrzlokalowe
m2 15,0000 15,0000

62. Syfon umywalk.z tworzywa  sztucznego szt 1,0000 1,0000
63. sznur konopny smołowany kg 0,0900 0,0900
64. szpachlówka olejno-Ŝywiczna dm3 51,5519 51,5519
65. świetlówki szt 22,8800 22,8800
66. Taśmy spoinowe z włókna szklanego m 33,7218 33,7218
67. umywalki prostokątne lub trapezowe porcelano-

we
szt 1,0000 1,0000

68. Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I szt 1,0000 1,0000
69. uszczelki z pianki poliuretanowej m 13,0935 13,0935
70. Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t 0,4673 0,4673
71. woda m3 0,6609 0,6609
72. woda z rurociągu m3 1,0622 1,0622
73. Wspornik do umywalki porcelanowej szt 1,0000 1,0000
74. Wykładzina gr. 2,0 mm - Tarket "OPTIMA" m2 72,9537 72,9537
75. Zapłonnik do świetlówek 4-22W szt 22,0000 22,0000
76. zaprawa cementowa na białym cemencie m 80 m3 0,0028 0,0028
77. zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 1,7971 1,7971
78. zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg 201,4809 201,4809
79. zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg 48,0563 48,0563
80. zawory wypływowe mosięŜne ze złączka do wę-

Ŝa o śr.nom. 15 mm
szt 1,0000 1,0000

81. Ŝaluzje pionowe typu Vertikale m2 9,2400 9,2400
82. Ŝarówki szt 5,2000 5,2000
83. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU   "WyposaŜenie instytucji propagującej kulturę w Pakosławiu w niezbędne urządzenia do krzewienia kultury i
tradycji lokalnych"

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,7234
2. samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0800
3. samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,4485
4. środek transportowy m-g 1,3511
5. środek transportowy m-g 3,7692
6. środek transportu m-g 0,4780
7. Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 2,7215
8. Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 4,0242
9. Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,3038

RAZEM

Słownie:  
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