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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

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

1 Budowa kanałów wentylacyjnych i kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w
Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Kolejowej, dz. nr 1239/3

1
d.1

KNR-W 4-01
0335-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg.
na zaprawie cementowo-wapiennej

szt. 5.00

2
d.1

KNR-W 4-01
0427-05

Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym msc. 1.00

3
d.1

KNR-W 4-01
0506-02
z.sz.2.3. 9909-
01/4 

Naprawa pokrycia dachu ceramicznego z dachówki po
przejściu kominami o powierzchni do 10 m2

msc. 1.00

4
d.1

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł -
kratki z żaluzją

szt. 4.00

5
d.1

KNR-W 4-01
0324-02
analogia

Montaż kanału wentylacyjnego typu Z w piwnicy szt. 1.00

6
d.1

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł -
kratki zwykłe

szt. 3.00

7
d.1

KNR-W 2-02
1610-04
z.sz.2.12. 9918-
05 

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wy-
sokość do 10 m

kol. 2

8
d.1

KNR-W 2-17
0116-04
analogia

Komin stalowy wentylacyjny dwuścienny izolowany z
blachy nierdzewnej o dlugości około 11 m wraz z moco-
waniem, uchwytami, konsolą podpierającą, zakończe-
niem, daszkiem ochronnym, wyczystką, kształtkami,
przejściem przez ścianę

kpl. 1

9
d.1

KNR-W 2-17
0116-04
analogia

Komin stalowy wentylacyjny dwuścienny izolowany z
blachy nierdzewnej o dlugości około 4 m wraz z moco-
waniem, uchwytami, konsolą podpierającą, zakończe-
niem, daszkiem ochronnym, wyczystką, kształtkami,
przejściem przez ścianę

kpl. 1

10
d.1

KNR-W 2-17
0116-04
analogia

Komin stalowy spalinowy dwuścienny izolowany z bla-
chy nierdzewnej o dlugości około 4 m wraz z wyposaże-
niem kompletny przystosowany do spalania opału w ist-
niejącym piecu

kpl. 1

Razem dział: Budowa kanałów wentylacyjnych i kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w No-
wogrodzie Bobrzańskim przy ul. Kolejowej, dz. nr 1239/3
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