
BUDEX  Zakład Usług Projektowych 63-400 Ostrów Wielkopolski;
ul. Czarnieckiego 63

PRZEDMIAR - uzupełnienie

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
45320000-6 Roboty izolacyjne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Rozbudowa budynku szkoły o pomieszczenia sali gimnastycznej z zapleczem
ADRES INWESTYCJI   :     63-405 Rososzyca; ul. Kaliska dz. nr 430, gmina Sieroszewice
INWESTOR   :     Urząd Gminy
ADRES INWESTORA   :     63-405 Sieroszewice; ul. Ostrowska 65
BRANŻA   :     budowlana + wyposażenie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Elżbieta Fischer-Hausmann
DATA OPRACOWANIA   :     20.07.2022

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
 
Ilości przedmiarowe w niniejszym kosztorysie jak i sporządzone zestawienie materiałowe są ilościami uśrednionymi i mogą różnić się od
ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych jak również od przyjętych technologii wykonania robót .
Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową.
 
Wszystkie użyte w kosztorysie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który cha
rakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczeki
wane parametry jakościowe oraz wymagany standard.
Jeśli w opisie zostały użyte w.w. wskazania należy je traktować jako propozycję i towarzyszy im zapis "lub równoważny".

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
20.07.2022

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 KONSTRUKCJE ŻELBETOWE
1.1 Mury wewnętrzne - wieńce

1
d.1.

1

KNR 2-02
0210-05

Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do
16 - z zastosowaniem pompy do betonu - wieńce
beton zwykły C25/30

m3

0,25*0,25*[68,95+2,50] m3 4,47
RAZEM 4,47

2
d.1.

1

KNNR 2
0105-05

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku -
żebra, belki podciągi i wieńce

t

poz.1*0,08 t 0,36
RAZEM 0,36

2 WYPOSAŻENIE 
2.1 Piłka reczna

3
d.2.

1

zakup i do-
stawa

Dostawa
Bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe (3 x 2 m), profil 80 x 80 mm.
Rama główna spawana w całości. Łuki stalowe, składane. Wszystkie stalowe
elementy ocynkowane.

kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

4
d.2.

1

zakup i do-
stawa

Dostawa
Siatki do bramek

kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

5
d.2.

1

zakup i do-
stawa

Dostawa
Zestaw talerzyków do zamontowania bramki na posadzce hali sportowej, ze-
staw uchwytów na 1 parę bramek

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

6
d.2.

1

montaż Montaż wyposażenia sportowego - piłka ręczna, montaż bramek do piłki ręcz-
nej na hali na talerzykach

kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
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Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28847



TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztory-
sowe

Nazwa Wartość

1 2 3 4

1 1 - 2 KONSTRUKCJE ŻELBETOWE
1.1 1 - 2 Mury wewnętrzne - wieńce

2 3 - 6 WYPOSAŻENIE 
2.1 3 - 6 Piłka reczna

RAZEM
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  

KOSZTORYS

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1 KONSTRUKCJE ŻELBETOWE
1.1 Mury wewnętrzne - wieńce

1
d.1.

1

KNR 2-02 0210-
05

Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do
betonu - wieńce
beton zwykły C25/30

m3 4,47

2
d.1.

1

KNNR 2 0105-
05

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w ele-
mentach budynku - żebra, belki podciągi i wieńce

t 0,36

2 WYPOSAŻENIE 
2.1 Piłka reczna

3
d.2.

1

zakup i dosta-
wa

Dostawa
Bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe (3 x 2
m), profil 80 x 80 mm. Rama główna spawana w całości.
Łuki stalowe, składane. Wszystkie stalowe elementy
ocynkowane.

kpl 2,000

4
d.2.

1

zakup i dosta-
wa

Dostawa
Siatki do bramek

kpl 2,000

5
d.2.

1

zakup i dosta-
wa

Dostawa
Zestaw talerzyków do zamontowania bramki na posadz-
ce hali sportowej, zestaw uchwytów na 1 parę bramek

kpl 1,000

6
d.2.

1

montaż Montaż wyposażenia sportowego - piłka ręczna, montaż
bramek do piłki ręcznej na hali na talerzykach

kpl 2,000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28847


