
KOSZTORYS OFERTOWY
 Nazwa zadania  – zieleń 

                 Zagospodarowanie terenów zielonych zlokalizowanych na dz. nr 42/3, 42/4 i 42/5 (obręb 2, arkusz2) 
przy ul. Macieja Wierzbińskiego w Inowrocławiu.
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Podstawy Opis pozycji kosztorysowych Specyfikacja 
techniczna 

J. m. Ilość 
(obmiar)

Cena 
jednostkow
a  (w zł 
brutto)

Wartość 
( w zł 
brutto)

Z.00.00 ZIELEŃ 
1 Z-00.00 Przygotowanie podłoża do sadzenia 

krzewów liściastych i iglastych
m2 290

2 Z- 00.00 Sadzenie krzewów liściastych i 
iglastych (obejmuje koszt materiału i 
sadzenie roślin)

Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty’– 
irga  Damera

Wysokość rośliny 
30 -40 cm, 
pojemnik  C -2(3)

szt.
32

Euonymus fortunei ’Emeral'n Gold' - 
trzmielina fortune,a

Wysokość rośliny 
30 -40 cm, 
pojemnik   C-2(3)

szt.
20

Euonymus fortunei ’Canadale Gold’ – 
trzmielina fortune’a

Wysokość rośliny 
30 -40 cm, 
pojemnik   C-2(3)

szt.
20

Forsythia intermedia 'Maluch' -forsycja 
pośrednia

Wysokość rośliny 
40 - 60cm, 
pojemnik     C -2

szt.
54

Hydrangea arborescens  'Abetwo'– 
hortensja drzewiasta

Wysokość rośliny 
40 - 60cm, 
pojemnik       C 3

szt.
12

Rosa 'Nevada' – róża parkowa odm. 
kremowa

Wysokość rośliny 
50 - 70cm, 
pojemnik  C 3 (5)

szt.
18

Rosa 'Westerland' – róża parkowa 
pomarańczowa

Wysokość rośliny 
50 - 70cm, 
pojemnik C -3(5)

szt.
22

Sorbaria sorbifolia 'Sem' – tawlina 
jarzębolistna

Wysokość rośliny 
40 - 60cm, 
pojemnik C -2(3)

szt.
29

Spirea  japonica  'Anthony  Waterer'  –
tawuła japońska

Wysokość rośliny 
40 - 60cm, 
pojemnik  C -2(3)

szt.
36

Spiera japonica „Goldmoud_”- tawułka 
japńska  

Wysokość rośliny 
40 - 60cm, 
pojemnik  C -2(3)

szt.
28

Syringa meyeri ’Palibin’ – lilak Meyera ‘ 
Palibin’

Wysokość rośliny 
50 - 60cm, 
pojemnik  C -3

szt.
63

Syringa vulgaris 'Ludwik Spath' – lilak 
pospolity

Wysokość rośliny 
60 – 100 cm, 
pojemnik    C -5

szt.
13

Waigela  florida 'Purpurea Nana” lub 
'Victoria' -   krzewuszka  cudowna 

Wysokość rośliny 
40 - 60cm, 
pojemnik C -2(3)

szt.
26

Physocarpus opulifolius‘Lady inRed'–
pęcherznica kalinolistna 

Wysokość rośliny 
50 - 70cm, 
pojemnik       C 3

szt.
12



Pyracantha coccinea var. kuntayi 

ognik szkarłatny  odm.kuntay                  

Wysokość rośliny 
40 - 60cm, 
pojemnik C -2(3)

szt.
18

3 Z- 00.00 Sadzenie roślin iglastych (obejmuje 
koszt materiału, transportu i sadzenia 
roślin)

 
Juniperus chinensis ‘Plumosa Aurea’ – 

jałowiec chiński  

 Średnica rośliny 
40-50 cm 

(PojemnikC 3 (5)

szt. 6

Juniperus horizontalis 'Lime 
Glow' –   jałowiec płożący

Średnica rośliny 
35-40 cm 

(Pojemnik C 3)

szt. 23

Juniperus sabina ‘Glauca’-jałowiec 
sabiński

Średnica rośliny 
35-40 cm 

(Pojemnik C 3)

szt. 26

Juniperus sabina‘Tamariscifoliae’ -   
jałowiec sabiński

Średnica rośliny 
35-40 cm 

(Pojemnik C 3)

szt. 4

Juniperus sabina ‘Variegata’ – jałowiec 
sabiński   

Średnica rośliny 
35-40 cm 

(Pojemnik C 3)

szt. 15

Picea abies 'Nidiformis' – świerk 
pospolity

Średnica rośliny 
35-40 cm 

(Pojemnik C 3)

szt. 3

Thujopsis dolabrata 'Nana' – 
żywotnikowiec japoński 

Średnica rośliny 
35-40 cm 

(Pojemnik C 3)

szt. 6

Z-00.00 Przygotowanie podłoża do sadzenia 
bylin, krzewinek i traw rabatowych

m2 75

3 Z- 00.00 Sadzenie bylin i krzewinek (cena 
obejmuje materiał, transport i sadzenie 
roślin).
Alchemilla mollis – przywrotnik 

ostroklapowy

Pojemnik C2 szt 27

Geranium himalayense – bodziszek 

himalajski

Pojemnik C1 szt. 70

Echinacea purpurea – jeżówka 

purpurowa

Pojemnik C1 szt. 14

Hemerocalis hybrida „Stella de Oro” – 

liliowiec odm.żółta

Pojemnik  C1 szt. 26

Hemerocalis hybrida „Sammer Russel” 

– liliowiec odm.czerwona

Pojemnik C1 szt. 43

Hemerocalis hybrida „On end on” – 

liliowiec odm. kremoworóżowa

Pojemnik C1 szt. 133

Hosta „ Francee” – funkia Pojemnik C1 szt. 7

Hosta plantaginea – funkia babkolistna Pojemnik  C1 szt. 17

Salvia splendens 'Mainacht' – szałwia 

omszona

Pojemnik  C1 szt. 353

Hruchera micrantha 'Palace Purple' – 

żurawka drobnokwiatowa

Pojemnik C1 szt. 33

Sedum spectabile 'Brillant'- rozchodnik 

okazały

Pojemnik C1 szt. 12



4 Z- 00.00 Trawy rabatowe
Penisetum alopecuroides 'Moudry '- 
rozplenica japońska

Pojemnik C2 szt. 6

5 Z- 00.00 Ściółkowanie przekompostowaną 
korą sosnową na agrowłókninie

m2 290,00

Ściółkowanie przekompostowaną 
korą sosnową bez  agrowłókniny na 
rabatach bylinowych

m2 75,00

                                                                                                                                  

                                                           
Projektant

branża zieleń
mgr inż. Magdalena Ligocka
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