
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45410000-4 Tynkowanie
  
NAZWA INWESTYCJI   : Remont elewacji budynku Miejskiego O środka Kultury w Mi ę-

dzyrzecu Podlaskim
ADRES INWESTYCJI   : Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 37
INWESTOR   : Miejski O środek Kultury
ADRES INWESTORA   : 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 37
WYKONAWCA ROBÓT   :  
ADRES WYKONAWCY   :  

DATA OPRACOWANIA   :  

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :            zł
Podatek VAT 23%   :            zł
Ogółem warto ść kosztorysowa robót   :            zł

Słownie:

WYKONAWCA :



KOSZTORYS  OFERTOWY

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 KNR 2-02

1604-01
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10
m

m2 492,0

2 KNR 4-01
0725-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych o pod-
łożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pia-
nobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )

m2 5,5

3 KNR 0-17
2610-02

Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropia-
nowymi frezowanymi EPS 70-040 o grubości 10 cm
metodą lekką-mokrą wraz z oczyszczeniem podłożą,
zagruntowanie preparatem głębokopenetrującym,
przymocowaniem płyt styropianowych na klej i kołki
polipropylenowe min. 4 szt/m2, przyklejenie jednej
warstwy siatki z włókna szklanego, zagruntowanie
podłoża pod wyprawę elewacyjną farbą gruntującą,
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej  suchej mieszanki akrylowej, baranek o
grub. ziarna 2 mm w kolorach pastelowych (II grupa
kolorów)

m2 292,2

4 KNR 0-17
2610-02

Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropia-
nowymi frezowanymi EPS 70-040 o grubości 10 cm
metodą lekką-mokrą wraz z oczyszczeniem podłożą,
zagruntowanie preparatem głębokopenetrującym,
przymocowaniem płyt styropianowych na klej i kołki
polipropylenowe min. 4 szt/m2, przyklejenie jednej
warstwy siatki z włókna szklanego, zagruntowanie
podłoża pod wyprawę elewacyjną farbą gruntującą,
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej  suchej mieszanki żywicznej (tynk mozaiko-
wy) w kolorze brązowym

m2 18,3

5 KNR 0-17
0929-01 +
KNR 0-17
2608-03 +
KNR 0-17
2609-07 +
KNR 2-02
1505-10

Obrobienie ościeży okiennych i drzwiowych - za-
gruntowanie podłoża preparatem głębokopenetrują-
cyjm, przyklejenie jednej warstwy siatki na oście-
żach, nałożenie warstwy kleju  z zatarciem powierz-
chni ościeża na gładko, zagruntowanie wyprawione-
go podłoża farba gruntującą, dwukrotne malowanie
farbą akrylową elewacyjną w kolorze białym

m2 71,8

6 KNR 0-17
2610-02

Ocieplenie spodu i czoła gzymsu betonowego płyta-
mi styropianowymi EPS 70-040 o grubości 2 cm me-
todą lekką-mokrą wraz z oczyszczeniem podłożą,
zagruntowanie preparatem głębokopenetrującym,
przymocowaniem płyt styropianowych na klej i kołki
polipropylenowe min. 4 szt/m2, przyklejenie jednej
warstwy siatki z włókna szklanego, zagruntowanie
podłoża pod wyprawę elewacyjną farbą gruntującą,
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej  suchej mieszanki akrylowej, baranek o
grub. ziarna 2 mm w kolorze białym

m2 17,2

7 KNR 0-17
2609-08

Zamontowanie w narożach elewacji, gzymsu, oście-
ży okien i drzwi kątowników aluminiowych

m 334,1

8 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie parapetów okiennych z blachy nie nada-
jącej się do użytku

m2 44,4

9 KNR 2-02
0923-04
analogia

Wykonanie spadków pod parapety zewnętrzne z za-
prawy klejowej na siatce

m2 28,9

10 KNR-W 2-02
0522-05

Dostarczenie i montaż parapetów okiennych ze-
wnętrznych z blachy powlekanej w kolorze brązo-
wym - parapet o wymiarach 40x260 cm (w rozwinię-
ciu)

szt. 3,0

11 KNR-W 2-02
0522-05

Dostarczenie i montaż parapetów okiennych ze-
wnętrznych z blachy powlekanej w kolorze brązo-
wym - parapet o wymiarach 40x240 cm (w rozwinię-
ciu)

szt. 45,0

12 KNR 2-02
1505-10 +
KNR 0-17
2608-03 +
KNR 0-17
2609-06 +
KNR 0-17
0929-01

Obrobienie spodu daszków nad wejściami głównym
- zagruntowanie podłoża preparatem głębokopene-
trującyjm, przyklejenie jednej warstwy siatki, nałoże-
nie warstwy kleju  z zatarciem powierzchni na gład-
ko, zagruntowanie wyprawionego podłoża farbą
gruntującą, dwukrotne malowanie farbą akrylową
elewacyjną w kolorze białym

m2 10,4

13 KNR 0-17
2609-08

Zamontowanie na krawędziach daszków kątowni-
ków aluminiowych

m 12,9
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Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 25043



KOSZTORYS  OFERTOWY

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
14 KNR 4-01

0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich daszków nad wej-
ściami z blachy nie nadającej się do użytku

m2 3,9

15 NNRNKB
202 0541-01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze
zielonym - obróbka daszków nad wejściem

m2 3,9

16 KNNR 3
0503-01

Pokrycie daszków nad wejściem papą termozgrze-
walną o grub. minimum 5,2 mm jednokrotne z wy-
równaniem istniejącego pokrycia z papy

m2 9,1

17 KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do
użytku

m 49,0

18 KNR 2-02
0508-05
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm z blachy po-
wlekanej w kolorze zielonym na istniejących uchwy-
tach rynnowych

m 49,0

19 KNR 2-02
0508-09
analogia

Wykonanie zbiorniczków przy rynnach z blachy po-
wlekanej w kolorze zielonym

szt. 5,0

20 KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej
się do użytku

m 45,0

21 KNR 2-02
0510-04
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy stalowej
powlekanej w kolorze zielonym

m 45,0

22 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nada-
jącej się do użytku - pas podrynnowy

m2 39,2

23 NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze
zielonym - pas podrynnowy

m2 44,1

24 KNR-W 4-01
0540-06

Naprawa obróbek blacharskich pasa nadrynnowego
przez wycięcie i wstawienie nowych odcinków z bla-
chy ocynkowanej - istniejący pas nadrynnowy

m2 1,5

25 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nada-
jącej się do użytku

m2 5,3

26 NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze
zielonym - narożnik na połaczeniu z istniejącą ele-
wacją z blachy

m2 2,9

27 NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze
zielonym - nakrycie ogniomuru

m2 3,0

28 KNR 5-08
0110-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane w warst-
wie styropianu

m 25,5

29 KNR 5-08
0110-04

Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane w warst-
wie styropianu

m 3,0

30 KNR 5-08
0204-07
analogia

Wciąganie do rur drutu stalowego ocynkowanego fi
8 mm - zwody pionowe instalacji odgromowej

m 25,5

31 KNR 5-08
0608-01

Układanie bednarki FeZn 25x4 mm na ścianie bu-
dynku w rurach

m 9,0

32 KNR 5-08
0303-19

Montaż puszek instalacjyjnych z deklem o wym.
95x115 mm z tworzywa sztucznego IP-42 mocowa-
nych przez przykręcenie

szt. 3,0

33 KNR 5-08
0619-01

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w insta-
lacji odgromowej

szt. 3,0

34 KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płas-
kownik w instalacji dgromowej

szt. 3,0

35 KNR-W 5-08
50818-01 +
KNR-W 5-08
50818-02

Montaż uziomów ze stali profilowanej miedziowa-
nych fi 14,2 mm o długości 9 m

szt. 3,0

36 KNR 5-08
0301-02
analogia

Demontaż i ponowny montaż tablic informacyjnych
na ścianie budynku

szt. 5,0

37 KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat stalowych
okiennych

m2 14,7

38 KNR 2-31
0810-02

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betono-
wej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 11,0

39 KNR 2-31
0511-02

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
- kostka uprzednio rozebrana

m2 5,5

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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