
Modernizacja budynku handlowo - usługowo - mieszkalnego w Świebodzinie
1 Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Segment A Magazyn
1.1 KNR 401/212/1
Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm – stara posadzka ilość 31,35 m3 
1.2 KNR 401/106/1
Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do 3·m ilość 20,90 m3 
1.3 KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km ilość 73,15 m3 
1.5 Opłata wysypiskowa ilość 73,15 m3 
1.6 KNR 231/103/2
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, ubicie gruntu pod nową posadzkę ilość 
209,0 m2 
1.7 KNR 202/1101/7 (3)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka analoia tłuczeń ilość 20,90 m3 
1.8 KNR 202/205/1 (2)
Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą analogia płyta posadzki ilość 31,35 m3 
1.9 KNR 202/1914/4
Zatarcie powierzchni betonu na gładko ilość 209,0 m2
1.10 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm 1,045 t 
1.11 KNR 401/354/8
Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2·m2 ilość 14,844 m2 
1.12 KNR 401/304/2 (1)
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna,
bloczkami z betonu komórkowego ilość 3,563 m3 
1.13 Koszt montażu kotew 1 kpl 
1.14 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 ilość  1,80 m2
1.15 KNR 401/303/2 (1)
Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa
cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły ilość 1,80 m2 
1.16 KNR 401/1111/2
Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych, rama metalowa ilośść 5,481 m2 
1.17 KNR 401/354/7
Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2 ilość 2 szt
1.18 KNR 401/354/8
Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2·m2 2,184 m2 11,76 25,68
1.19 KNR 401/329/3
Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, 
grubość ponad 1/2 cegły 0,282 m3 120,82 34,07
1.20 KNR 202/1201/2
Okna otwierane stalowe, w ścianach z cegieł pustaków i betonu, ponad 2m2 ilość 7,83 m2
1.21 KNRW 202/1038/1 (1)
Montaż rolet z listew Pu-55 analogia rolety antywłamaniowe ilość 7,83 m2 
1.22 KNR 202/506/2 (2)
Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm -  podokienniki zewnątrzne ilość 1,56 m2
1.23 KNR 401/313/2
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek ilość iość 0,09 m3 
1.24 KNR 401/313/4
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180·mm ilość 3,0 m 
1.25 KNR 401/329/3
Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa  wapienna lub cementowo-wapienna, 
grubość ponad 1/2 cegły ilość 0,48 m3 

(data)

(Nazwa i adres firmy lub pieczątka firmowa/

 Imię i nazwisko, adres , tel. kupującego)

(Nazwa i adres oferenta)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty* na:

F.H.U. GNSBUD Krystian Gniew osz
Św iebodzin 124, 33-220 Bolesław

NIP: 945-201-22-94



1.26 KNR 202/1204/5
Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, ponad 2·m2, 2-stronne ilość 2,0 m2 
1.27 KNR 205/1007/2
Lekka obudowa ścian osłonowych z blach stalowych fałdowanych montowana metodą tradycyjną, z ociepleniem 1-powłokowym 
ilość 14,844 m2 
1.28 KNR 225/204/2
Wiaty drewniane osłonięte ścianami bocznymi z trzech stron z drewna, rozebranieanalogia konstrukcja w magazynie ilość 
30,163 m2 
1.29 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku ilość 4,50 m 
1.30 KNR 202/510/4 (2)
Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 15·cm ilość 4,50 m 
1.31 KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km ilość 27,178 m3 
1.32 KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny  1·km ilość 27,178 9 m3 
1.33 Opłata wysypiskowa ilość  27,178 m3 
1.34 KNR 23/2614/2 (3)
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie 
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, Cermit R- N-200 styropian grub 12 cm ilość 171,021 m2 
1.35 KNR 23/2612/8
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 
ilość 25,27 mb 
1.36 KNR 23/2614/8 (3)
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie 
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża szerokości do 30·cm, z cegły, Cermit R- N-200 ilość 2,208 m2 
1.37 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1·warstwa grub 15 cm ilosć 
220,794 m2 
1.38 KNR 202/803/3
Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria·III ilość 244,235 m2 
1.39 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne ilość 244,235 m2 
1.40 KNR 202/1505/2
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie 
ilość244,235 m2 
1.41 KNR 202/803/6
Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria·III ilość 220,794 m2 
1.42 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne ilość 220,794 m2 
1.43 KNR 202/1505/2
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie ilość 
220,794 m2 
1.44 KNR 202/810/6
Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20·cm i o powierzchni otworów ponad 3·m2, wykonywane ręcznie, tynki kategoria III-IV, 
na ościeżach 20·cm ilość 2,208 m2
1.45 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne ilość 2,208 m2 
1.46 KNR 202/1505/2
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie ilość 
2,208 m2 
1.47 Koszt renowacji pokrycia dachu ilość 252,45 m2 
1.48 Koszt dostawy i montażu śniegołapów ilość 30,60 m2
2 Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Segment B pomieszczenia 8 i 9
2.1 KNR 401/212/1
Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm – stara posadzka ilość 29,882 m3 
2.2 KNR 401/106/1
Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do 3·m ilość 19,921 
m3
2.3 KNR 401/106/1
Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do 3·m ilość 31,874 
m3 
2.4 KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km ilość 69,724 m3 
2.5 KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km ilość 69,724 9 m3 
2.6 Opłata wysypiskowa ilość 69,724 m3 
2.7 KNR 401/108/6
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III ilość 31,874 m3 
2.8 KNR 401/108/8
Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km ilość 31,784 9 m3 
2.9 KNR 231/103/2
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV ilość  199,21 m2 



2.10 KNR 202/1101/1 (6)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, z żużla ilość 29,882 m3 
2.11 KNR 202/1101/1 (4)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły ilość 19,921 m3 
2.12 KNR 202/616/1
Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1·warstwa analogia folia z wywinęciem ilość 219,13 m2 
2.13 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa 
styropian twardy grub 10 cm ilość 199,21 m2 
2.14 KNR 202/616/1
Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1·warstwa analogia folia z wywinęciem ilość  219,13 m2 
2.15 KNR 202/1102/1
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro ilość 199,21 m2 
2.16 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm ilość 199,21 4 m2 
2.17 KNR 202/1106/7
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową ilość 199,21 m2 
2.18 NNRNKB 202/2806/5 (1)
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju 
grubości 5·mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas" ilość 199,21 m2 
2.19 NNRNKB 202/2809/3 (1)
Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, pomieszczenia ponad 10·m2, płytki 15x15, zaprawa "Atlas" 
ilość  90,74 m 
2.20 NNRNKB 202/2809/5
Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca ilość 90,74 m 
2.21 KNR 401/1111/1
Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych, rama drewniana ilość 13,728 m2 
2.22 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 ilość 13,728 m2 
2.23 KNR 401/354/8
Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2·m2 ilość 9,49 m2 
2.24 KNR 401/329/3
Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, 
grubość ponad 1/2 cegły ilość 2,055 m3 
2.25 KNR 401/329/3
Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, 
grubość ponad 1/2 cegły ilość 1,52 m3 
2.26 KNR 401/313/2
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek 0,238 m3 1 095,97 260,84
2.27 KNR 401/313/4
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180·mm ilość 5,0 m 
2.28 KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km ilość 8,589 m3 
2.29 KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km ilość 8,589 9 m3 
2.30 Opłata wysypiskowa ilość 8,589 m3 
2.31 KNR 401/304/2 (1)
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna,bloczkami z betonu komórkowego ilość 1,788 m3 
2.32 Koszt montażu kotew 1 kpl 
2.33 KNRW 202/1039/3
Okna aluminiowe, ponad 2,0·m2 EI 60 ilość 4,784 m2 
2.34 KNRW 202/1038/1 (1)
Montaż rolet z listew Pu-55 analogia rolety antywłamaniowe 4,784 m2 410,94 1 965,92
2.35 KNRW 202/1039/3
Okna aluminiowe, ponad 2,0·m2 19,136 m2 683,29 13 075,52
2.36 KNRW 202/1038/1 (1)
Montaż rolet z listew Pu-55 analogia rolety antywłamaniowe ilość 19,136 m2 
2.37 KNR 202/129/2
Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1·m ilość 4 szt
2.38 KNR 202/506/2 (2)
Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm - podokienniki zewnątrzne ilość  2,496 m2 
2.39 KNRW 202/2003/9
Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie1-warstwowo, R= 0,700 M= 1,000 S= 1,000 ilość 
15,30 m2 
2.40 KNRW 202/2003/9
Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie1-warstwowo, 100-01 ilość  30,60 m2 
2.41 KNR 23/2612/1
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do ścian pod 
ALUCOBOND ilość 6,56 m2 
2.42 KNR 23/2612/3
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi 
do ściany z gazobetonu 50 szt 
2.43 KNR 202/2101/1 (1)
Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych, do 8·m/m2, grubości do 4·cm, (piaskowiec, wapień miękki) analogia płyty 



ALUCOBOND ilość 6,56 m2 
2.44 KNR 23/2614/2 (3)
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie 
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, Cermit R- N-200 styropian grub 12 cm ilość 143,012 m2 
2.45 KNR 28/2628/1 (1)
Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" w technologii Dryvit – boniowanie, wykonanie boni w styropianie, zaprawa klejąca 
DRYBASE ilość 24,60 mb 
2.46 KNR 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach ilość 245,229 m2
2.47 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 
powierzchni tynku ilość 245,229 m2 
2.48 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne ilość  245,229 m2 
2.49 KNR 401/713/2 (1)
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, 
spocznikach ilośść 265,847 m2 
2.50 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 
powierzchni tynku ilość 265,847 m2 
2.51 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne ilość  265,847 m2 
2.52 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na  sucho, 1·warstwa grub 20 cm ilość 
201,975 m2 
2.53 Koszt renowacji pokrycia dachu ilość 263,16 m2 
2.54 Koszt dostawy i montażu śniegołapów ilość 44,84 m 
2.55 Koszt dostawy i montazu konstrukcji wsporczej pod kolektory 1 kpl 
3 Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Część biurowa z zapleczem socjalnym
3.1 KNR 401/1111/1
Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych, rama drewniana ilość  7,936 m2 
3.2 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 ilość 7,936 m2 
3.3 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 ilość11 szt 
3.4 KNR 401/354/7
Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2 ilość 5 szt 
3.5 Koszt demontażu kabin 2 kpl 
3.6 KNR 401/348/1
Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły ilość 18,15 m2 
3.7 KNR 401/329/3
Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, 
grubość ponad 1/2 cegły ilość 0,454 m3 
3.8 KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km ilość 7,715 m3 
3.9 KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny ·km ilość 7,715 9 m3 
3.10 Opłata wysypiskowa ilość  7,715 m3 
3.11 KNR 401/304/2 (1)
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego ilość 0,608 
m3 
3.12 KNR 401/212/1
Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm – stara posadzka ilosć 8,64 m3 
3.13 KNR 401/106/1
Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do 3·m ilość 8,289 m3 
3.14 KNR 401/106/1
Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do 3·m ilość 6,43 m3 
3.15 KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km ilość 19,012 m3 
3.16 KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny1·km ilość 19,012 9 m3 
3.17 Opłata wysypiskowa ilość 19,012 m3 
3.18 KNR 401/108/6
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III ilość 6,43 m3 
3.19 KNR 401/108/8
Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km ilość 6,43 9 m3 
3.20 KNR 231/103/2
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV ilość  82,89 m2 
3.21 KNR 202/1101/1 (6)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, z żużla ilość 12,434 m3 
3.22 KNR 202/1101/1 (4)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły ilość 8,289 m3 
3.23 KNR 202/616/1



Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1·warstwa analogia folia z wywinęciem ilość 91,179 m2 
3.24 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa 
styropian twardy grub 10 cm ilość 82,89 m2 
3.25 KNR 202/616/1
Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1·warstwa analogia folia z wywinęciem ilość 91,179 m2 
3.26 KNR 202/1102/1
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro ilość 82,89 m2 
3.27 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm ilość 82,89 4 m2 
3.28 KNR 202/1106/7
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową ilość 82,89 m2 
3.29 NNRNKB 202/2806/5 (1)
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju 
grubości 5·mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas" ilość 82,89 m2 
3.30 NNRNKB 202/2809/3 (1)
Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, pomieszczenia ponad 10·m2, płytki 15x15, zaprawa "Atlas" 
ilość 110,70 m 
3.31 NNRNKB 202/2809/5
Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca ilość 110,70 m 
3.32 NNRNKB 202/2810/5 (1)
Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, 
zaprawa "Atlas" ilość 6,20 m2 
3.33 NNRNKB 202/2809/3 (1)
Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, pomieszczenia ponad 10·m2, płytki 15x15, zaprawa "Atlas" 
ilość  7,0 m
3.34 NNRNKB 202/2809/5
Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca ilość  7,0 m 
3.35 KNNR 2/1104/2
Ościeżnice drewniane zwykłe ilość  9,0 m2 
3.36 KNNR 2/1103/1
Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne ilość  9,0 m2 
3.37 KNRW 202/1040/1
Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe ilość 5,40 m2
3.38 KNRW 202/1039/3
Okna aluminiowe, ponad 2,0·m2 ilość 11,059 m2 
3.39 KNRW 202/1038/1 (1)
Montaż rolet z listew Pu-55 analogia rolety antywłamaniowe ilość 11,059 m2 
3.40 KNR 202/129/2
Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1·m ilość 5 szt 
3.41 KNR 202/506/2 (2)
Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm -podokienniki zewnątrzne ilość 2,484 m2
3.42 KNR 202/121/5
Ścianki działowe, z kształtek szklanych: luksferów o wymiarach 20x20x5·cm ilość 0,81 m2 
3.43 KNR 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach ilość 298,89 m2 
3.44 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 
powierzchni tynku ilość  298,89 m2 
3.45 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne ilość 298,89 m2 
3.46 KNR 401/713/2 (1)
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, 
spocznikach ilość 82,89 m2 
3.47 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 
powierzchni tynku ilość 82,89 m2 
3.48 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne ilość 82,89 m2 
3.49 Koszt renowacji pokrycia dachu 125,22 m2 12,50 1 565,25
3.50 Koszt dostawy i montażu śniegołapów 20,87 m 150,00 3 130,50
3.51 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 9,0 m 1,54 13,86
3.52 KNR 202/510/4 (2)
Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 15·cm ilość 9,0 m 
3.53 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 ilość 3 szt 
3.54 KNR 401/348/1
Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły ilość 34,848 m2 
3.55 KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km ilość 7,234 m3 
3.56 KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km 7,234 ilość 9 m3 
3.57 Opłata wysypiskowa ilość 7,234 m3 



3.58 KNR 401/348/6
Rozebranie ścianek, z betonu komórkowego do 15·cm grubości, zaprawa cementowo-wapiennej analogia grub 18 cm ilość 
2,803  m2 
3.59 KNNR 2/1104/2
Ościeżnice drewniane zwykłe ilość  3,60 m2 
3.60 KNNR 2/1103/1
Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne ilość 3,60 m2
3.61 KNR 202/121/3
Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12·cm analogia grub 18 cm ilość 4,52 m2 
3.62 KNR 202/803/3
Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria·III ilość 12,64 m2 
3.63 KNR 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach ilość 128,204 m2
3.64 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 
powierzchni tynku ilość 128,204 m2 
3.65 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne ilość 140,844 m2 
3.66 KNR 401/713/2 (1)
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem  tapet, na stropach, biegach, 
spocznikach ilość 60,47 m2 
3.67 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 
powierzchni tynku ilość 60,47 m2 
3.68 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne ilość 60,47 m2 
4 Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia Demontaże i wyburzenia
4.1 Koszt rozbiórki fundamentów i likwidacji studni wraz z wywozem gruzu 1 kpl 
4.2 KNR 225/204/2
Wiaty drewniane osłonięte ścianami bocznymi z trzech stron z drewna, rozebranie analogia konstrukcja przybudówek ilość 
54,315 m2 
4.3 KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km ilośćc 16,298 m3 
4.4 KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km ilość 16,298 9 m3 
4.5 Opłata wysypiskowa 16,298 m3 30,00 488,94
5 Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych Prace budowlano montażowe
5.1 KNR 231/403/2
Krawężniki betonowe, wystające 20x30·cm na podsypce piaskowej ilość 114,0 m 
5.2 KNR 231/403/7
Krawężniki betonowe, dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10·m ilość 39,0 m 
5.3 KNR 231/402/4
Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem ilość 11,40 m3 
5.4 KNR 231/402/5
Ławy pod krawężniki, dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40·m ilość 3,85 m3 
5.5 KNR 231/804/3
Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość nawierzchni 15·cm ilość 1 013,25 m2 
5.6 KNR 231/804/4
Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości ilość 1 013,25 8 m2 
5.7 KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km ilość 354,638 m3 
5.8 KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km ilość 354,638 9 m3 
5.9 Opłata wysypiskowa ilość  354,638 m3 
5.10 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kat I-IV, na głębokości 20·cm ilość1 013,25 m2 
5.11 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm 
głębokości ilość 1 013,25 m2 
5.12 KNR 201/229/2 (1)
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10·m, grunt kat III, spycharka 55·kW (75·KM) ilość 340,452 m3 
5.13 KNR 201/229/5 (1)
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10·m w przedziale 10-30·m, grunt 
kategorii III, spycharka 55·kW (75·KM) ilość 340,452 2 m3 
5.14 KNR 401/108/6
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III ilość 340,452 m3 
5.15 KNR 401/108/8
Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km ilość 340,452 9 m3 
5.16 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm ilość 1 013,25 m2 
5.17 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm ilość 1 013,25 m2 
5.18 KNR 231/114/7



Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm ilośść 1 013,25 m2 
5.19 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara ilość 1 013,25 m2
5.20 Wykonanie ogrodzenia z siatki wraz z bramą 1 kpl 
5.21Koszt przeniesienia śmietnika 1 kpl

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

• nazwę i adres oferenta,
• opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
• wartość oferty (netto oraz brutto),

• termin ważności oferty,

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, oraz listem poleconym lub faksem

Termin składania ofert upływa w dniu

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1.
CENA 60 %

2.
TERMIN REALIZACJI, OD DATY ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA 20 %

3
WARUNKI GWARANCJI I REKOJMI 20 %

100%

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe 
funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, 
kosztorys ofertowy itd.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać 
datę sporządzenia oraz  powinna być podpisana przez oferenta.


