
SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT
NAZWA INWESTYCJI   :     WYMIANA STOLATKI OKIENNEJ W BUDYNKU URZĘDU GMINY W PRZASNYSZU
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz
INWESTOR   :     Gmina Przasnysz
ADRES INWESTORA   :     ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz
BRANŻA   :     budowlana

DATA OPRACOWANIA   :     6 marzec 2019

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R+S
  Koszty zakupu [Kz] ................................................    % Mbezp
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+S+Kp(R+S)
  VAT [V] ..................................................................    % Σ(R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Dział robót - 45
Grupa robót - 45.1, 45.4,
Klasa robót - 45.11, 45.42
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej,
 
Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych
w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
6 marzec 2019

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

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

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 
1 KNR 0-19 0929-

11
Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i
uchylno-rozwierane dwudzielne z profili PVC w kolorze
białym - 15 szt. Cena zawiera:
demontaż okna, obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczel-
nieniem pianką poliuretanową i silikonem, zawieszenie
skrzydeł wraz z regulacją, wykonanie i uzupełnienie tyn-
ku do lica ściany, oczyszczenie powierzchni stolarki po
jej montażu
okno dwuskrzydłowe rozwierne i rozwierno-uchylne, ze
stałym słupkiem, profil pvc min.5 komorowy, szklone pa-
kietem 3-szybowym z ciepłą ramką, współczynnik
Umax=1,1 W/m2·K  (dla całego okna). Okno wyposażo-
ne w nawiewnik higrosterowany dwustrumienny z oka-
pem o parametrach min. EMM HIGRO AERECO 32 dB

m2 38.54

2 KNR-W 4-01
0353-12

Wykucie z muru podokienników m 24.00

3 KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie podokienników z konglomeratu marmuro-
wego - elementy  gr. 3 cm
podokiennik z konglomeratu marmur. gr. 30 mm, szer.
30 cm,  kolor jasny

m 23.40

4 KNNR 3 0605-
05
analogia

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami
emulsyjnymi z poszpachlowaniem  - po wymianie stolar-
ki

m2 30.00

5 NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi pod-
łoże

m2 30.00

6 KNR 4-01 0108-
09 0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 7 km

m3 4.21

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 23152 Użytkownik: UPB



UG okna.1p. PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 

1 KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-roz-
wierane dwudzielne z profili PVC w kolorze białym - 15 szt. Cena
zawiera:
demontaż okna, obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem
pianką poliuretanową i silikonem, zawieszenie skrzydeł wraz z
regulacją, wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany, oczysz-
czenie powierzchni stolarki po jej montażu
okno dwuskrzydłowe rozwierne i rozwierno-uchylne, ze stałym
słupkiem, profil pvc min.5 komorowy, szklone pakietem 3-szybo-
wym z ciepłą ramką, współczynnik  Umax=1,1 W/m2·K  (dla całe-
go okna). Okno wyposażone w nawiewnik higrosterowany dwu-
strumienny z okapem o parametrach min. EMM HIGRO AERE-
CO 32 dB

m2

1.46*1.76*15 m2 38.54

RAZEM 38.54
2 KNR-W 4-01

0353-12
Wykucie z muru podokienników m

1.60*15 m 24.00
RAZEM 24.00

3 KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie podokienników z konglomeratu marmurowego - ele-
menty  gr. 3 cm
podokiennik z konglomeratu marmur. gr. 30 mm, szer. 30 cm,
kolor jasny

m

1.56*15 m 23.40
RAZEM 23.40

4 KNNR 3 0605-
05
analogia

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjny-
mi z poszpachlowaniem  - po wymianie stolarki

m2

2.0*15 m2 30.00
RAZEM 30.00

5 NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi podłoże m2

2.0*15 m2 30.00
RAZEM 30.00

6 KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi
na odległość 7 km

m3

38.54*0.10+0.30*0.05*1.60*15 m3 4.21
RAZEM 4.21
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Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 23152 Użytkownik: UPB


