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Formularz oferty

Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

Pokój nr 151

1,000kpl.Prace porządkowe (w tym wyniesienie i ponowne

wniesienie mebli i wyposażenia)

kalkulacja własna1.1

2,000szt.Demontaż zawieszanych,przykręcanych opraw

świetlówkowych z kloszem

KNNR 9 0501-06001.2

1,000kpl.Demontaż żaluzji okiennychkalkulacja własna1.3

12,250m2Rozebranie posadzek z wykładzin tekstylnych

dywanopodobnych w rulonie

KNR 4-04 0504-06001.4

12,250m2Posadzki z wykładzin tekstylnych

dywanopodobnych,rulonowych klejonych do

podkładu wraz z cokolikami (w tym roboty

przygotowawcze)

KNR-W 2-02

1124-0100

1.5

13,200mWymiana listew przyściennych z profili z polichlorku

winylu, klejonych

KNR-W 2-02

1124-0401

1.6

12,250m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01

1216-0100

1.7

60,190m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w

pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

KNR 4-01 1202-0900

analogia

1.8

60,190m2Przygotowanie powierzchni starych tynków z

poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)

KNR 4-01 1204-08001.9

25,570mNaprawa i reprofilacja podłoża. Zasklepienie rys w

konstrukcji

KNR-SEK 03-01

0105-1100

1.10

12,250m2Gruntowanie sufitówNNRNKB 2-02U

1134-0101

1.11

47,940m2Gruntowanie ścianNNRNKB 2-02U

1134-0201

1.12

12,250m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych

tynków wewnętrznych sufitów

KNR 4-01 1204-01001.13

47,940m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych

tynków wewnętrznych ścian

KNR 4-01 1204-02001.14

1,818m2Mycie drzwi pozostałych typów po robotach

malarskich

KNR 4-01 1215-02001.15

2,541m2Mycie okien pozostałych typów po robotach

malarskich

KNR 4-01 1215-05001.16

1,000kpl.Mycie grzejników i rur po robotach malarskichkalkulacja własna1.17

0,640mDwukrotne malowanie grzejników rurowo-żebrowych

farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania

KNR 4-01 1212-23001.18

3,600mDwukrotne malowanie rur c.o. o średnicy do 50 mm

farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania

KNR 4-01 1212-28001.19

1,818m2Dwukrotne malowanie farbą olejną z dwukrotnym

szpachlowaniem drzwi,drzwiczek i elementów

metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,50 m2 -

obicie drzwi wraz z ościeżnicą

KNR-W 2-02

1515-0600

1.20

2,000kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe)

świetlówkowe - z demontażu

KNNR 5 0502-03001.21

1,000kpl.Montaż żaluzji okiennychkalkulacja własna1.22

0,424m3Usunięcie gruzu z budynkuKNR-W 4-01

0106-0400

1.23

0,424m3Wywóz i utylizacja gruzukalkulacja własna1.24

Pokój nr 162

1,000kpl.Prace porządkowe (w tym wyniesienie i ponowne

wniesienie mebli i wyposażenia)

kalkulacja własna2.1

4,000szt.Demontaż zawieszanych,przykręcanych opraw

świetlówkowych z kloszem

KNNR 9 0501-06002.2

2,000kpl.Demontaż żaluzji okiennychkalkulacja własna2.3

19,200m2Rozebranie posadzek z wykładzin  tekstylnych

dywanopodobnych w rulonie

KNR 4-04 0504-06002.4

19,200m2Posadzki z wykładzin tekstylnych

dywanopodobnych,rulonowych klejonych do

podkładu wraz z cokolikami (w tym roboty

przygotowawcze)

KNR-W 2-02

1124-0100

2.5

15,820mWymiana listew przyściennych z profili z polichlorku

winylu, klejonych

KNR-W 2-02

1124-0401

2.6

19,200m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01

1216-0100

2.7

79,110m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w

pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

KNR 4-01 1202-0900

analogia

2.8

79,110m2Przygotowanie powierzchni starych tynków z

poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)

KNR 4-01 1204-08002.9
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

45,080mNaprawa i reprofilacja podłoża. Zasklepienie rys w

konstrukcji

KNR-SEK 03-01

0105-1100

2.10

19,200m2Gruntowanie sufitówNNRNKB 2-02U

1134-0101

2.11

59,910m2Gruntowanie ścianNNRNKB 2-02U

1134-0201

2.12

19,200m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych

tynków wewnętrznych sufitów

KNR 4-01 1204-01002.13

46,378m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych

tynków wewnętrznych ścian

KNR 4-01 1204-02002.14

13,532m2Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną podłoży

gipsowych

KNNR-W 2

1402-0300

2.15

3,682m2Mycie drzwi pozostałych typów po robotach

malarskich

KNR 4-01 1215-02002.16

4,960m2Mycie okien pozostałych typów po robotach

malarskich

KNR 4-01 1215-05002.17

1,000kpl.Mycie grzejników i rur po robotach malarskichkalkulacja własna2.18

0,480mDwukrotne malowanie grzejników rurowo-żebrowych

farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania

KNR 4-01 1212-23002.19

10,400mDwukrotne malowanie rur c.o. o średnicy do 50 mm

farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania

KNR 4-01 1212-28002.20

3,682m2Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej

o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej -

drzwi wraz z ościeżnicą

KNR 4-01 1209-10002.21

4,000kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe)

świetlówkowe - z demontażu

KNNR 5 0502-03002.22

2,000kpl.Montaż żaluzji okiennychkalkulacja własna2.23

0,588m3Usunięcie gruzu z budynkuKNR-W 4-01

0106-0400

2.24

0,588m3Wywóz i utylizacja gruzukalkulacja własna2.25

Pokój nr 173

1,000kpl.Prace porządkowe (w tym wyniesienie i ponowne

wniesienie mebli i wyposażenia)

kalkulacja własna3.1

2,000szt.Demontaż zawieszanych,przykręcanych opraw

świetlówkowych z kloszem

KNNR 9 0501-06003.2

2,000kpl.Demontaż żaluzji okiennychkalkulacja własna3.3

26,730m2Rozebranie posadzek z wykładzin tekstylnych

dywanopodobnych w rulonie

KNR 4-04 0504-06003.4

26,730m2Posadzki z wykładzin tekstylnych

dywanopodobnych,rulonowych klejonych do

podkładu wraz z cokolikami (w tym roboty

przygotowawcze)

KNR-W 2-02

1124-0100

3.5

18,000mWymiana listew przyściennych z profili z polichlorku

winylu, klejonych

KNR-W 2-02

1124-0401

3.6

26,730m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01

1216-0100

3.7

97,720m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w

pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

KNR 4-01 1202-0900

analogia

3.8

2,000m2Malowanie farbami na zaciekiKNR 4-01 1204-0100

analogia

3.9

97,720m2Przygotowanie powierzchni starych tynków z

poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)

KNR 4-01 1204-08003.10

34,700mNaprawa i reprofilacja podłoża. Zasklepienie rys w

konstrukcji

KNR-SEK 03-01

0105-1100

3.11

26,730m2Gruntowanie sufitówNNRNKB 2-02U

1134-0101

3.12

70,990m2Gruntowanie ścianNNRNKB 2-02U

1134-0201

3.13

26,730m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych

tynków wewnętrznych sufitów

KNR 4-01 1204-01003.14

57,458m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych

tynków wewnętrznych ścian

KNR 4-01 1204-02003.15

13,532m2Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną podłoży

gipsowych

KNNR-W 2

1402-0300

3.16

3,666m2Mycie drzwi pozostałych typów po robotach

malarskich

KNR 4-01 1215-02003.17

6,744m2Mycie okien pozostałych typów po robotach

malarskich

KNR 4-01 1215-05003.18

2,000kpl.Mycie grzejników i rur po robotach malarskichkalkulacja własna3.19
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

2,400mDwukrotne malowanie grzejników rurowo-żebrowych

farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania

KNR 4-01 1212-23003.20

10,800mDwukrotne malowanie rur c.o. o średnicy do 50 mm

farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania

KNR 4-01 1212-28003.21

3,682m2Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej

o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej -

drzwi wraz z ościeżnicą

KNR 4-01 1209-10003.22

4,099m2Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową

krat i balustrad z prętów prostych

KNR 4-01 1212-05003.23

2,000kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe)

świetlówkowe - z demontażu

KNNR 5 0502-03003.24

2,000kpl.Montaż żaluzji okiennychkalkulacja własna3.25

0,756m3Usunięcie gruzu z budynkuKNR-W 4-01

0106-0400

3.26

0,756m3Wywóz i utylizacja gruzukalkulacja własna3.27

Pokój nr 184

1,000kpl.Prace porządkowe (w tym wyniesienie i ponowne

wniesienie mebli i wyposażenia)

kalkulacja własna4.1

2,000szt.Demontaż zawieszanych,przykręcanych opraw

świetlówkowych z kloszem

KNNR 9 0501-06004.2

1,000kpl.Demontaż żaluzji okiennychkalkulacja własna4.3

15,070m2Rozebranie posadzek z wykładzin tekstylnych

dywanopodobnych w rulonie

KNR 4-04 0504-06004.4

15,070m2Posadzki z wykładzin tekstylnych

dywanopodobnych,rulonowych klejonych do

podkładu wraz z cokolikami (w tym roboty

przygotowawcze)

KNR-W 2-02

1124-0100

4.5

14,480mWymiana listew przyściennych z profili z polichlorku

winylu, klejonych

KNR-W 2-02

1124-0401

4.6

15,070m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01

1216-0100

4.7

56,730m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w

pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

KNR 4-01 1202-0900

analogia

4.8

56,730m2Przygotowanie powierzchni starych tynków z

poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)

KNR 4-01 1204-08004.9

4,000mNaprawa i reprofilacja podłoża. Zasklepienie rys w

konstrukcji

KNR-SEK 03-01

0105-1100

4.10

15,070m2Gruntowanie sufitówNNRNKB 2-02U

1134-0101

4.11

41,660m2Gruntowanie ścianNNRNKB 2-02U

1134-0201

4.12

15,070m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych

tynków wewnętrznych sufitów

KNR 4-01 1204-01004.13

41,660m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych

tynków wewnętrznych ścian

KNR 4-01 1204-02004.14

3,232m2Mycie drzwi pozostałych typów po robotach

malarskich

KNR 4-01 1215-02004.15

2,946m2Mycie okien pozostałych typów po robotach

malarskich

KNR 4-01 1215-05004.16

1,000kpl.Mycie grzejników i rur po robotach malarskichkalkulacja własna4.17

0,800mDwukrotne malowanie grzejników rurowo-żebrowych

farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania

KNR 4-01 1212-23004.18

1,800mDwukrotne malowanie rur c.o. o średnicy do 50 mm

farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania

KNR 4-01 1212-28004.19

3,232m2Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej

o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej -

drzwi wraz z ościeżnicą

KNR 4-01 1209-10004.20

2,000kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe)

świetlówkowe - z demontażu

KNNR 5 0502-03004.21

1,000kpl.Montaż żaluzji okiennychkalkulacja własna4.22

0,435m3Usunięcie gruzu z budynkuKNR-W 4-01

0106-0400

4.23

0,435m3Wywóz i utylizacja gruzukalkulacja własna4.24

Pokój nr 195

1,000kpl.Prace porządkowe (w tym wyniesienie i ponowne

wniesienie mebli i wyposażenia)

kalkulacja własna5.1

2,000szt.Demontaż zawieszanych,przykręcanych opraw

świetlówkowych z kloszem

KNNR 9 0501-06005.2

1,000kpl.Demontaż żaluzji okiennychkalkulacja własna5.3
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

14,390m2Rozebranie posadzek z wykładzin tekstylnych

dywanopodobnych w rulonie

KNR 4-04 0504-06005.4

14,390m2Posadzki z wykładzin tekstylnych

dywanopodobnych,rulonowych klejonych do

podkładu wraz z cokolikami (w tym roboty

przygotowawcze)

KNR-W 2-02

1124-0100

5.5

14,960mWymiana listew przyściennych z profili z polichlorku

winylu, klejonych

KNR-W 2-02

1124-0401

5.6

14,390m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01

1216-0100

5.7

55,320m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w

pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

KNR 4-01 1202-0900

analogia

5.8

55,320m2Przygotowanie powierzchni starych tynków z

poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)

KNR 4-01 1204-08005.9

2,500mNaprawa i reprofilacja podłoża. Zasklepienie rys w

konstrukcji

KNR-SEK 03-01

0105-1100

5.10

14,390m2Gruntowanie sufitówNNRNKB 2-02U

1134-0101

5.11

40,930m2Gruntowanie ścianNNRNKB 2-02U

1134-0201

5.12

14,390m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych

tynków wewnętrznych sufitów

KNR 4-01 1204-01005.13

40,930m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych

tynków wewnętrznych ścian

KNR 4-01 1204-02005.14

1,616m2Mycie drzwi pozostałych typów po robotach

malarskich

KNR 4-01 1215-02005.15

2,954m2Mycie okien pozostałych typów po robotach

malarskich

KNR 4-01 1215-05005.16

1,000kpl.Mycie grzejników i rur po robotach malarskichkalkulacja własna5.17

0,800mDwukrotne malowanie grzejników rurowo-żebrowych

farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania

KNR 4-01 1212-23005.18

7,260mDwukrotne malowanie rur c.o. o średnicy do 50 mm

farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania

KNR 4-01 1212-28005.19

1,616m2Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej

o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej -

drzwi wraz z ościeżnicą

KNR 4-01 1209-10005.20

2,000kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe)

świetlówkowe - z demontażu

KNNR 5 0502-03005.21

1,000kpl.Montaż żaluzji okiennychkalkulacja własna5.22

0,421m3Usunięcie gruzu z budynkuKNR-W 4-01

0106-0400

5.23

0,421m3Wywóz i utylizacja gruzukalkulacja własna5.24

Pokój nr 206

1,000kpl.Prace porządkowe (w tym wyniesienie i ponowne

wniesienie mebli i wyposażenia)

kalkulacja własna6.1

2,000szt.Demontaż zawieszanych,przykręcanych opraw

świetlówkowych z kloszem

KNNR 9 0501-06006.2

1,000kpl.Demontaż żaluzji okiennychkalkulacja własna6.3

14,970m2Rozebranie posadzek z wykładzin tekstylnych

dywanopodobnych w rulonie

KNR 4-04 0504-06006.4

14,970m2Posadzki z wykładzin tekstylnych

dywanopodobnych,rulonowych klejonych do

podkładu wraz z cokolikami (w tym roboty

przygotowawcze)

KNR-W 2-02

1124-0100

6.5

15,120mWymiana listew przyściennych z profili z polichlorku

winylu, klejonych

KNR-W 2-02

1124-0401

6.6

14,970m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01

1216-0100

6.7

56,530m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w

pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

KNR 4-01 1202-0900

analogia

6.8

56,530m2Przygotowanie powierzchni starych tynków z

poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)

KNR 4-01 1204-08006.9

1,000mNaprawa i reprofilacja podłoża. Zasklepienie rys w

konstrukcji

KNR-SEK 03-01

0105-1100

6.10

14,970m2Gruntowanie sufitówNNRNKB 2-02U

1134-0101

6.11

41,560m2Gruntowanie ścianNNRNKB 2-02U

1134-0201

6.12

14,970m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych

tynków wewnętrznych sufitów

KNR 4-01 1204-01006.13
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

41,560m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych

tynków wewnętrznych ścian

KNR 4-01 1204-02006.14

1,818m2Mycie drzwi pozostałych typów po robotach

malarskich

KNR 4-01 1215-02006.15

2,995m2Mycie okien pozostałych typów po robotach

malarskich

KNR 4-01 1215-05006.16

1,000kpl.Mycie grzejników i rur po robotach malarskichkalkulacja własna6.17

0,800mDwukrotne malowanie grzejników rurowo-żebrowych

farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania

KNR 4-01 1212-23006.18

6,860mDwukrotne malowanie rur c.o. o średnicy do 50 mm

farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania

KNR 4-01 1212-28006.19

1,818m2Dwukrotne malowanie farbą olejną z dwukrotnym

szpachlowaniem drzwi,drzwiczek i elementów

metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,50 m2 -

obicie drzwi wraz z ościeżnicą

KNR-W 2-02

1515-0600

6.20

2,000kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe)

świetlówkowe - z demontażu

KNNR 5 0502-03006.21

1,000kpl.Montaż żaluzji okiennychkalkulacja własna6.22

0,433m3Usunięcie gruzu z budynkuKNR-W 4-01

0106-0400

6.23

0,433m3Wywóz i utylizacja gruzukalkulacja własna6.24

Pokój nr 217

1,000kpl.Prace porządkowe (w tym wyniesienie i ponowne

wniesienie mebli i wyposażenia)

kalkulacja własna7.1

2,000szt.Demontaż zawieszanych,przykręcanych opraw

świetlówkowych z kloszem

KNNR 9 0501-06007.2

1,000kpl.Demontaż żaluzji okiennychkalkulacja własna7.3

15,460m2Rozebranie posadzek z wykładzin tekstylnych

dywanopodobnych w rulonie

KNR 4-04 0504-06007.4

15,460m2Posadzki z wykładzin tekstylnych

dywanopodobnych,rulonowych klejonych do

podkładu wraz z cokolikami (w tym roboty

przygotowawcze)

KNR-W 2-02

1124-0100

7.5

14,620mWymiana listew przyściennych z profili z polichlorku

winylu, klejonych

KNR-W 2-02

1124-0401

7.6

15,460m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01

1216-0100

7.7

57,530m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w

pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

KNR 4-01 1202-0900

analogia

7.8

57,530m2Przygotowanie powierzchni starych tynków z

poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)

KNR 4-01 1204-08007.9

2,000mNaprawa i reprofilacja podłoża. Zasklepienie rys w

konstrukcji

KNR-SEK 03-01

0105-1100

7.10

15,460m2Gruntowanie sufitówNNRNKB 2-02U

1134-0101

7.11

42,070m2Gruntowanie ścianNNRNKB 2-02U

1134-0201

7.12

15,460m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych

tynków wewnętrznych sufitów

KNR 4-01 1204-01007.13

42,070m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych

tynków wewnętrznych ścian

KNR 4-01 1204-02007.14

3,232m2Mycie drzwi pozostałych typów po robotach

malarskich

KNR 4-01 1215-02007.15

2,939m2Mycie okien pozostałych typów po robotach

malarskich

KNR 4-01 1215-05007.16

1,000kpl.Mycie grzejników i rur po robotach malarskichkalkulacja własna7.17

0,800mDwukrotne malowanie grzejników rurowo-żebrowych

farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania

KNR 4-01 1212-23007.18

1,800mDwukrotne malowanie rur c.o. o średnicy do 50 mm

farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania

KNR 4-01 1212-28007.19

3,232m2Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej

o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej -

drzwi wraz z ościeżnicą

KNR 4-01 1209-10007.20

2,000kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe)

świetlówkowe - z demontażu

KNNR 5 0502-03007.21

1,000kpl.Montaż żaluzji okiennychkalkulacja własna7.22

0,443m3Usunięcie gruzu z budynkuKNR-W 4-01

0106-0400

7.23

0,443m3Wywóz i utylizacja gruzukalkulacja własna7.24

Pokój nr 228
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

1,000kpl.Prace porządkowe (w tym wyniesienie i ponowne

wniesienie mebli i wyposażenia)

kalkulacja własna8.1

2,000szt.Demontaż zawieszanych,przykręcanych opraw

świetlówkowych z kloszem

KNNR 9 0501-06008.2

1,000kpl.Demontaż żaluzji okiennychkalkulacja własna8.3

14,730m2Rozebranie posadzek z wykładzin tekstylnych

dywanopodobnych w rulonie

KNR 4-04 0504-06008.4

14,730m2Posadzki z wykładzin tekstylnych

dywanopodobnych,rulonowych klejonych do

podkładu wraz z cokolikami (w tym roboty

przygotowawcze)

KNR-W 2-02

1124-0100

8.5

15,100mWymiana listew przyściennych z profili z polichlorku

winylu, klejonych

KNR-W 2-02

1124-0401

8.6

14,730m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01

1216-0100

8.7

56,020m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w

pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

KNR 4-01 1202-0900

analogia

8.8

56,020m2Przygotowanie powierzchni starych tynków z

poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)

KNR 4-01 1204-08008.9

10,300mNaprawa i reprofilacja podłoża. Zasklepienie rys w

konstrukcji

KNR-SEK 03-01

0105-1100

8.10

14,730m2Gruntowanie sufitówNNRNKB 2-02U

1134-0101

8.11

41,290m2Gruntowanie ścianNNRNKB 2-02U

1134-0201

8.12

14,730m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych

tynków wewnętrznych sufitów

KNR 4-01 1204-01008.13

41,290m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych

tynków wewnętrznych ścian

KNR 4-01 1204-02008.14

1,616m2Mycie drzwi pozostałych typów po robotach

malarskich

KNR 4-01 1215-02008.15

2,960m2Mycie okien pozostałych typów po robotach

malarskich

KNR 4-01 1215-05008.16

1,000kpl.Mycie grzejników i rur po robotach malarskichkalkulacja własna8.17

1,200mDwukrotne malowanie grzejników rurowo-żebrowych

farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania

KNR 4-01 1212-23008.18

7,260mDwukrotne malowanie rur c.o. o średnicy do 50 mm

farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania

KNR 4-01 1212-28008.19

1,616m2Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej

o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej -

drzwi wraz z ościeżnicą

KNR 4-01 1209-10008.20

2,000kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe)

świetlówkowe - z demontażu

KNNR 5 0502-03008.21

1,000kpl.Montaż żaluzji okiennychkalkulacja własna8.22

0,427m3Usunięcie gruzu z budynkuKNR-W 4-01

0106-0400

8.23

0,427m3Wywóz i utylizacja gruzukalkulacja własna8.24

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa:
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