
                         

KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowym
ADRES INWESTYCJI   :     Szydłowiec ul. Tadeusza Kościuszki 170
INWESTOR   :     Powiat Szydłowiecki
ADRES INWESTORA   :     26-500 Szydłowiec pl. Marii Konopnickiej 7
BRANŻA   :     instalacyjna

DATA OPRACOWANIA   :     .

Stawka roboczogodziny   :
   Poz.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54

  :            zł

Poziom cen   :     

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

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

opracował : 

Data opracowania
.

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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˛·ż˝¸ °ż©ż˛§˝¸ ± ®ň íî łł
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Ü»ł±˛¬ż  ®«®±˝· gu stalowego czarnego o poł ˝¦»ó
˛·ż˝¸ °ż©ż˛§˝¸ ± ®ň îë łł
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Ü»ł±˛¬ż  ®«®±˝· gu stalowego czarnego o poł ˝¦»ó
˛·ż˝¸ °ż©ż˛§˝¸ ± ®ň îđ łł
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Ü»ł±˛¬ż  ®«®±˝· gu stalowego czarnego o poł ˝¦»ó
˛·ż˝¸ °ż©ż˛§˝¸ ± ®ň ďë łł

ł îçę

é
Ľňď kalk. własna

É§˛·»·»˛·» ¦Ľ»ł±˛¬±©ż˛§˝¸ »´»ł»˛¬-© řą®¦»¶˛·µ·ô
®«®§÷ ¦ ľ«Ľ§˛µ« ˛ż ł·»¶˝» ©µż¦ż˛» °®¦»¦ ·˛©»¬±®ż

µ°´ ď

Razem dział: ROBOTY DEMONTA ŃÉŰ
î ÎŃŢŃĚÇ ÓŃŇĚß ŃÉŰ
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Ő±ł°´»¬±©ż˛·» ą®¦»¶˛·µ-© ż´«ł·˛·±©§˝¸ ó °®-ľż ą®¦»¶ó
˛·µż řą®¦»¶˛·µ çó»´ň ¦»¬ż©·±˛§ ¦ »´»ł»˛¬-© ¦ Ľ»ł±˛ó
¬ż « ·¬˛·»¶ ˝§˝¸ ą®¦»¶˛·µ-© ő ł±˛¬ż
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Grzejniki stalowe jednopłytowe C11-450/600 ¦¬ň ď

ďđ
Ľňîňď

ŐŇÎóÉ îóďë
đěďčóđď

Grzejniki stalowe jednopłytowe C11-450/1050 ¦¬ň ď

ďď
Ľňîňď

ŐŇÎóÉ îóďë
đěďčóđď

Grzejniki stalowe jednopłytowe C11-450/1350 ¦¬ň ď

ďî
Ľňîňď

ŐŇÎóÉ îóďë
đěďčóđď

Grzejniki stalowe jednopłytowe C11-450/1500 ¦¬ň ď

ďí
Ľňîňď

ŐŇÎóÉ îóďë
đěďčóđî

Grzejniki stalowe jednopłytowe C11-450/1650 ¦¬ň í

ďě
Ľňîňď

ŐŇÎóÉ îóďë
đěďčóđî

Grzejniki stalowe jednopłytowe C11-450/1800 ¦¬ň í

ďë
Ľňîňď

ŐŇÎóÉ îóďë
đěďčóđí

Grzejniki stalowe jednopłytowe C11-600/600 ¦¬ň ď

ďę
Ľňîňď

ŐŇÎóÉ îóďë
đěďčóđí

Grzejniki stalowe jednopłytowe C11-600/900 ¦¬ň ď

ďé
Ľňîňď

ŐŇÎóÉ îóďë
đěďčóđí

Grzejniki stalowe jednopłytowe C11-600/1200 ¦¬ň ď

ďč
Ľňîňď

ŐŇÎóÉ îóďë
đěďčóđë

Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-450/600 ¦¬ň ď

ďç
Ľňîňď

ŐŇÎóÉ îóďë
đěďčóđë

Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-450/750 ¦¬ň ě

îđ
Ľňîňď

ŐŇÎóÉ îóďë
đěďčóđë

Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-450/1050 ¦¬ň í

îď
Ľňîňď

ŐŇÎóÉ îóďë
đěďčóđë

Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-450/1200 ¦¬ň î

îî
Ľňîňď

ŐŇÎóÉ îóďë
đěďčóđë

Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-450/1350 ¦¬ň ë

îí
Ľňîňď

ŐŇÎóÉ îóďë
đěďčóđë

Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-450/1500 ¦¬ň î

îě
Ľňîňď

ŐŇÎóÉ îóďë
đěďčóđę

Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-450/1650 ¦¬ň í

îë
Ľňîňď

ŐŇÎóÉ îóďë
đěďčóđę
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Rury przył ˝¦˛» ± ®ň ¦»©˛ň ďë łł Ľ± ą®¦»¶˛·µ-© µ°´ň ěí
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Î«®±˝· ą· © ·˛¬ż´ż˝¶ż˝¸ ˝ň±ň ¬ż´±©»ô ±˝§˛µ±©ż˛»
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Î«®±˝· ą· © ·˛¬ż´ż˝¶ż˝¸ ˝ň±ň ¬ż´±©»ô ±˝§˛µ±©ż˛»
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˝·»˛µ± ˝·»˛˛»  ®ň ¦»©˛ trznej 22 mm o poł ˝¦»˛·ż˝¸
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Î«®±˝· ą· © ·˛¬ż´ż˝¶ż˝¸ ˝ň±ň ¬ż´±©»ô ±˝§˛µ±©ż˛»
˝·»˛µ± ˝·»˛˛»  ®ň ¦»©˛ trznej 18 mm o poł ˝¦»˛·ż˝¸
¦ż°®ż±©§©ż˛§˝¸ Đ®»
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Î«®±˝· ą· © ·˛¬ż´ż˝¶ż˝¸ ˝ň±ň ¬ż´±©»ô ±˝§˛µ±©ż˛»
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Razem dział:  - Ruroci ą·
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Ćż©±®§ ±Ľ˝·˛ż¶ ˝» µ«´±©» ·˛¬ż´ż˝¶· ¦ ®«® ¬ż´±©§˝¸
˝·»˛µ± ˝·»˛˛§˝¸ ± ®ň ˛±ł·˛ż´˛»¶ íî łł
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Ćż©±®§ ±Ľ˝·˛ż¶ ˝» µ«´±©» ·˛¬ż´ż˝¶· ¦ ®«® ¬ż´±©§˝¸
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˝·»˛µ± ˝·»˛˛§˝¸ ± ®ň ˛±ł·˛ż´˛»¶ ďë łł

¦¬ň ďđ

ěě
Ľňîňí

ŐŇÎóÉ îóďë
đďííóđě

Ćż©±®§ ®-©˛±©ż ˝§ Ř§Ľ®±˝±˛¬®±´ Î ·˛¬ż´ż˝¶· ¦ ®«®
¬ż´±©§˝¸ ˝·»˛µ± ˝·»˛˛§˝¸ ± ®ň ˛±ł·˛ż´˛»¶ íî łł

¦¬ň î

Razem dział:  - Armatura
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Razem dział:  - Izolacja
îňë  ó Đ®-ľ§
ěç

Ľňîňë
ŐŇÎóÉ îóďë
đěđęóđî
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Razem dział:  - Próby
Razem dział: ROBOTY MONTA ŃÉŰ
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Ü©«µ®±¬˛» łż´±©ż˛·» şż®ľżł· »ł«´§¶˛§ł· °±©·»®¦˝¸ó
˛· ©»©˛ trznych - płyt gipsowych spoinowanych
¦°ż˝¸´±©ż˛§˝¸ ¦ ą®«˛¬±©ż˛·»ł
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Razem dział: ROBOTY BUDOWLANE UZUPEŁNIAJ ÝŰ
Éż®¬±  µ±¦¬±®§±©ż ®±ľ-¬ ľ»¦ °±Ľż¬µ« ĘßĚ
Đ±Ľż¬»µ ĘßĚ
Ogółem warto  µ±¦¬±®§±©ż ®±ľ-¬

Słownie:  
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Ô°ň Ňż¦©ż Öł ×´± Ý»˛ż ¶»Ľ˛ň Éż®¬±
ďň ®±ľ±˝·¦˛ż ®óą çëíôíčęč

ÎßĆŰÓ

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Ô°ň Ňż¦©ż Öł ×´± Ý»˛ż ¶»Ľ˛ň Éż®¬±
ďň ľ´ż˝¸±©µ® ¬§ ¦¬ň íěđôđęđđ
îň Úż®ľż »ł«´ň ˛ż©·»®¦˝¸˛·±©ż Ľłí ęôíěëë
íň ą·° ľ«Ľ±©´ż˛§ ¦°ż˝¸´±©§ µą íîôíěđđ
ěň Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym ¦¬ ěíôđđđđ
ëň Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-450/1050 ¦¬ň íôđđđđ
ęň Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-450/1200 ¦¬ň îôđđđđ
éň Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-450/1350 ¦¬ň ëôđđđđ
čň Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-450/1500 ¦¬ň îôđđđđ
çň Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-450/1650 ¦¬ň íôđđđđ

ďđň Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-450/1800 ¦¬ň ďôđđđđ
ďďň Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-450/600 ¦¬ň ďôđđđđ
ďîň Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-450/750 ¦¬ň ěôđđđđ
ďíň Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-600/900 ¦¬ň ďôđđđđ
ďěň Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-900/750 ¦¬ň îôđđđđ
ďëň Grzejniki stalowe jednopłytowe C11-450/1050 ¦¬ň ďôđđđđ
ďęň Grzejniki stalowe jednopłytowe C11-450/1350 ¦¬ň ďôđđđđ
ďéň Grzejniki stalowe jednopłytowe C11-450/1500 ¦¬ň ďôđđđđ
ďčň Grzejniki stalowe jednopłytowe C11-450/1650 ¦¬ň íôđđđđ
ďçň Grzejniki stalowe jednopłytowe C11-450/1800 ¦¬ň íôđđđđ
îđň Grzejniki stalowe jednopłytowe C11-450/600 ¦¬ň ďôđđđđ
îďň Grzejniki stalowe jednopłytowe C11-600/1200 ¦¬ň ďôđđđđ
îîň Grzejniki stalowe jednopłytowe C11-600/600 ¦¬ň ďôđđđđ
îíň Grzejniki stalowe jednopłytowe C11-600/900 ¦¬ň ďôđđđđ
îěň Grzejniki stalowe trzypłytowe C33-450/1350 ¦¬ň îôđđđđ
îëň Grzejniki stalowe trzypłytowe C33-450/1500 ¦¬ň ďôđđđđ
îęň Grzejniki stalowe trzypłytowe C33-450/1800 ¦¬ň ďôđđđđ
îéň µ´»¶ Ě¸»®łżş´»¨ ěéě Ľłí ěôëéîę
îčň kołki do wstrzeliwania z nabojami ¦¬ň ççôěéđđ
îçň kształtki, zł ˝¦µ· ± ®ň ¦»©˛ ¬®¦˛»¶ ďë łł ¦¬ň îďđôďęđđ
íđň kształtki, zł ˝¦µ· ± ®ň ¦»©˛ ¬®¦˛»¶ ďč łł ¦¬ň ěçôîčđđ
íďň kształtki, zł ˝¦µ· ± ®ň ¦»©˛ ¬®¦˛»¶ îî łł ¦¬ň ďďôččđđ
íîň kształtki, zł ˝¦µ· ± ®ň ¦»©˛ ¬®¦˛»¶ îč łł ¦¬ň ěďôěčđđ
ííň kształtki, zł ˝¦µ· ± ®ň ¦»©˛ ¬®¦˛»¶ íë łł ¦¬ň ííôčěđđ
íěň kształtowniki stalowe profilowane C ł ëđôîîëđ
íëň kształtowniki stalowe profilowane U ł ďčôęîđđ
íęň ±¬«´·˛§ ¶»Ľ˛±©ż®¬©±©» ą®ňîë łł řŇóďč÷ ł éđôěđđđ
íéň ±¬«´·˛§ ¶»Ľ˛±©ż®¬©±©» ą®ňîë łł řĐóîî÷ ł ďçôčđđđ
íčň ±¬«´·˛§ ¶»Ľ˛±©ż®¬©±©» ą®ňíđ łł řÍóîč÷ ł éěôčđđđ
íçň ±¬«´·˛§ ¶»Ľ˛±©ż®¬©±©» ą®ňíđ łł řÍóíë÷ ł éçôîđđđ
ěđň Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm łî îëôéîëđ
ěďň płyty z wełny mineralnej łî îëôîíëđ
ěîň Î«®§ ¬ż´±©» ± ®ň ¦»©˛ ¬®¦˛»¶ ďë łł ł íđçôčěđđ
ěíň Î«®§ ¬ż´±©» ± ®ň ¦»©˛ ¬®¦˛»¶ ďč łł ł ęęôëęđđ
ěěň Î«®§ ¬ż´±©» ± ®ň ¦»©˛ ¬®¦˛»¶ îî łł ł ďčôéîđđ
ěëň Î«®§ ¬ż´±©» ± ®ň ¦»©˛ ¬®¦˛»¶ îč łł ł éđôđěđđ
ěęň Î«®§ ¬ż´±©» ± ®ň ¦»©˛ ¬®¦˛»¶ íë łł ł éěôďęđđ
ěéň Í¦°ż˝¸´-©µ· »ł«´§¶˛» ±ą-´˛»ą± ¬±±©ż˛·ż Ľłí ďěôéđđđ
ěčň ¬ż łż ÚÎ í¨ëđ łł ł íđôíëďî
ěçň Ěż my spoinowe z włókna szklanego ł ëëôěęčđ
ëđň uchwyty metalowe z wkładk  ą«ł±©  Ľ± ®«® ®ň ďëóďč łł ¦¬ň íďđôčđđđ
ëďň uchwyty metalowe z wkładk  ą«ł±©  Ľ± ®«® ®ň îđóîí łł ¦¬ň ďđôđčđđ
ëîň uchwyty metalowe z wkładk  ą«ł±©  Ľ± ®«® ®ň îëóîč łł ¦¬ň íďôîčđđ
ëíň uchwyty metalowe z wkładk  ą«ł±©  Ľ± ®«® ®ň íîóíę łł ¦¬ň îëôçîđđ
ëěň Ćż©±®§ ą®¦»¶˛·µ±©» °±©®±¬˛» ÎÔĘ ± ®ň ˛±ł·˛ż´˛»¶ ďë łł ¦¬ň ěíôđđđđ
ëëň Ćż©±®§ ą®¦»¶˛·µ±©» ¬»®ł±¬ż¬§˝¦˛» ± ®ň ˛±ł·˛ż´˛»¶ ďë łł ¦ ˛żó

¬ż©  ©¬ °˛
¦¬ň ěíôđđđđ

ëęň Ćż©±®§ ®-©˛±©ż ˝§ Ř§Ľ®±˝±˛¬®±´ Î Ü˛ íî łł ¦¬ îôđđđđ
ëéň Ćż©-® µ«´ňą©·˛¬ň®-©˛±°®¦ňĽ± ďëđ¬ňÝ ş·ďëłł ¦¬ ďîôđđđđ
ëčň Ćż©-® µ«´ňą©·˛¬ň®-©˛±°®¦ňĽ± ďëđ¬ňÝ ş·îđłł ¦¬ îôđđđđ
ëçň Ćż©-® µ«´ňą©·˛¬ň®-©˛±°®¦ňĽ± ďëđ¬ňÝ ş·îëłł ¦¬ ęôđđđđ
ęđň Ćż©-® µ«´ňą©·˛¬ň®-©˛±°®¦ňĽ± ďëđ¬ňÝ ş·íîłł ¦¬ îôđđđđ
ęďň Ćż©-® ¦©®±¬˛§ô°®¦»´±¬ňł±· ˛§ôą© ş· ďëłł ¦¬ îôđđđđ
ęîň Zł ˝¦µż Ľ± ą®¦»¶˛·µż ł±· ň ş· ďëłł ¦¬ ěíôđđđđ
ęíň zł ˝¦µ· ą©·˛¬±©ż˛» ± ®ň ďëłł ¨ ďńîţ ¦¬ň ďđęôęđđđ
ęěň zł ˝¦µ· ą©·˛¬±©ż˛» ± ®ň îî łł ¨ íńěţ ¦¬ň ěôđđđđ
ęëň zł ˝¦µ· ą©·˛¬±©ż˛» ± ®ň îč łł ¨ ďţ ¦¬ň ďîôđđđđ
ęęň zł ˝¦µ· ą©·˛¬±©ż˛» ± ®ň íë łł ¨ ďďńěţ ¦¬ň čôđđđđ
ęéň materiały pomocnicze zł
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