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KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI   :     Robory remontowe klatki schodowej A
ADRES INWESTYCJI   :     Osiedle yckie  28, wiebodzin
INWESTOR   :     SZKO A PODSTAWOWA NR 6 IM. K. MAKUSZY SKIE-

GO
ADRES INWESTORA   :     Osiedle yckie  28, wiebodzin
BRAN A   :     roboty budowlane

NARZUTY
  Koszty po rednie [Kp] .............    % R, S
  Koszty zakupu [Kz] ..................    % Mbezp
  Zysk [Z] .....................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ......................................    % (R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+

Kp(S)+Z(S))

Warto  kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                z
Podatek VAT   :                z
Ogó em warto  kosztorysowa robót   :                z

ownie:

WYKONAWCA:

DATA:

Dokument zosta  opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OPIS TECHNICZNY 
Do ustalonego zakresu rzeczowego wykonania  

REMONTU KORYTARZY w Szkole Podstawowej nr 6, 
wiebodzin, Os. yckie 28. 

 
Kosztorys obejmuje remont cz ci elementów sk adowych budynku Szko y 
Podstawowej nr 6 w wiebodzinie. 
 
Remontem obj to roboty tynkarskie i malarskie sufitów i cian, oznakowane wg 
archiwalngo PROJEKTU TECHNICZNEGO ARCHITEKTONICZNEGO:  

 cznik, 
 Korytarz 4.4.1, 
 Korytarz 2.4.1.A, 
 Korytarz 2.4.1.B, 
 Korytarz 1.2.1. 

 
Dokumentacja kosztorysowa obejmuje remont cian i sufitów w 
technologii i zastosowaniu produktów marki CEKOL. 

 
 

I. OPIS ROBÓT PRZY REMONCIE KORYTARZY I KLATEK 
SCHODOWYCH. 

1. Przygotowanie powierzchni tynków zeskrobanie i zmycie starej farby. 
Zastane pod e wykazuje obecno  farby kredowej lub wapiennej, 
dlatego przed rozpocz ciem prac szpachlarskich nale y bezwzgl dnie 
wykona  test na przyczepno , na oko o 1m2. 

2. Likwidacja rys i sp ka  tynku na sufitach i cianach w miejscach styku 
yt stropowych. Rysy konstrukcyjne przy których istnieje 

prawdopodobie stwo powi kszania si  winny by  zbadane a elementy 
tynku nie zwi zane z pod em konstrukcyjnym usuni te. Szczelin  
nale y odpowiednio oczy ci , odkurzy . Powsta  bruzd  nale y 
zagruntowa  emulsj  gruntuj  CEKOL DL-80. Emulsja gruntuj ca 
poprawi przyczepno  nak adanej zaprawy. Teraz mo emy wype ni  
bruzdy mas  CEKOL C-40 w dwóch warstwach. Pierwsz  warstw  
staramy si  dok adnie wype ni  szczelin . W drugiej warstwie zatapiamy 
ta  spoinow  z w ókna szklanego, która dodatkowo wzmocni 
parametry wytrzyma ciowe bruzdy. 

3. Aby wyrówna  oraz ujednolici  powierzchnie tynków stropów i cian, 
nale y na  wierzchni  cementowo-polimerow  bia  g ad  
szpachlow  CEKOL C-35. 

4. Malowanie tynków stropów i cian farb  emulsyjn . 



5. Na dolnej cz ci cian uk adamy dekoracyjny tynk mozaikowy. W 
pierwszej kolejno ci na enie preparatu gruntuj cego do mozaik CEKOL 
GM-84, zbie nym z kolorystyk  tynku.  
Nast pnie nak adamy dekoracyjny tynk mozaikowy CEKOL MOZAJKA 
DROBNA. Kolor tynku mozaikowego wg wzornika kolorów nale y 
ustali  z inwestorem. 

6. Malowanie farb  olejn  balustrad, krat i rur. 
7. Monta  ok adzin z masy plastycznej PCV na pochwytach stalowych. 
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90105_klatka_A Oferta

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo Cena Warto

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

REMONT KLATEK SCHODOWYCH - TYNKI ORAZ ROBOTY MALARSKIE 
1 KNR-W 4-01

1202-09
z.sz.2.3.

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po-
wierzchni pod ogi ponad 5 m2

m2 238.876

2 KNR-W 4-01
1211-04

Zmatowanie farby olejnej na cianach o powierzchni ponad
1.0 m2

m2 108.320

3 NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami Cekol DL-80 m2 239.226

4 KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (g adzie) jednowarstwowe wewn trzne grubo ci 3
mm CEKOL C-35  wykonywane r cznie na stropach na
pod u z tynku

m2 72.036

5 KNR-W 2-02
2011-05

Tynki (g adzie) jednowarstwowe wewn trzne grubo ci 3
mm CEKOL C-35  wykonywane r cznie na cianach na
pod u z tynku

m2 169.000

6 NR 2-02 1505-
03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewn trznych - pod y gipsowych z gruntowaniem

m2 130.916

7 KNR 19-01
0730-01

Dekoracyjny tynk mozaikowy wykonana r cznie na uprzed-
nio przygotowanym pod u - na enie preparatu gruntuj -
cego do mozaik CEKOL GM-84 zbie nym z kolorystyk
tynku

m2 108.320

8 KNR 19-01
0730-02

Dekoracyjny tynk mozaikowy CEKOL MOZAIKA
DROBNA, wykonany r cznie na uprzednio przygotowanym
pod u - ciany p askie i powierzchnie poziome

m2 108.320

9 KNR 19-01
1311-05

Dwukrotne malowanie farb  olejn  elementów metalowych
- krat i balustrad z pr tów prostych

m2 31.230

10 KNR 2-02 1208-
04

Ok adzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych m 45.200

Warto  kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogó em warto  kosztorysowa robót

ownie:  

- 2 -

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10804 U ytkownik: mr



90105_klatka_A PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
REMONT KLATEK SCHODOWYCH - TYNKI ORAZ ROBOTY MALARSKIE 

1 KNR-W 4-01
1202-09
z.sz.2.3.

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni
pod ogi ponad 5 m2

m2

<stropy> 6.0*2.76+1.68*2.76*3+1.32*2.76*3+3.83*1.38*4+1.46*
1.38+3.78*1.38+1.64*1.38

m2 72.036

ciany> 6.0*12.65*2 m2 151.800
ciany> (0.70*2.76+0.90*2)*2.76 m2 10.300
ciany> 2.76*2.50-0.90*2.40 m2 4.740

RAZEM 238.876
2 KNR-W 4-01

1211-04
Zmatowanie farby olejnej na cianach o powierzchni ponad 1.0 m2 m2

(1.68*3+3.79*4+1.46+1.64+3.78)*2.0*2 m2 108.320
RAZEM 108.320

3 NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami Cekol DL-80 m2

239.226 m2 239.226
RAZEM 239.226

4 KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (g adzie) jednowarstwowe wewn trzne grubo ci 3 mm CEKOL
C-35  wykonywane r cznie na stropach na pod u z tynku

m2

<strop> 6.0*2.76+1.68*2.76*3+1.32*2.76*3+3.83*1.38*4+1.46*
1.38+3.78*1.38+1.64*1.38

m2 72.036

RAZEM 72.036
5 KNR-W 2-02

2011-05
Tynki (g adzie) jednowarstwowe wewn trzne grubo ci 3 mm CEKOL
C-35  wykonywane r cznie na cianach na pod u z tynku

m2

ciany> 6.0*12.65*2 m2 151.800
ciany> (0.70*2.76+0.90*2)*2.76 m2 10.300
ciany> 2.76*2.50 m2 6.900

RAZEM 169.000
6 NR 2-02 1505-

03
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn trz-
nych - pod y gipsowych z gruntowaniem

m2

239.236-108.32 m2 130.916
RAZEM 130.916

7 KNR 19-01
0730-01

Dekoracyjny tynk mozaikowy wykonana r cznie na uprzednio przygo-
towanym pod u - na enie preparatu gruntuj cego do mozaik CE-
KOL GM-84 zbie nym z kolorystyk  tynku

m2

(1.68*3+3.79*4+1.46+1.64+3.78)*2.0*2 m2 108.320
RAZEM 108.320

8 KNR 19-01
0730-02

Dekoracyjny tynk mozaikowy CEKOL MOZAIKA DROBNA, wykona-
ny r cznie na uprzednio przygotowanym pod u - ciany p askie i
powierzchnie poziome

m2

108.32 m2 108.320
RAZEM 108.320

9 KNR 19-01
1311-05

Dwukrotne malowanie farb  olejn  elementów metalowych - krat i ba-
lustrad z pr tów prostych

m2

1.40*3.20 m2 4.480
(0.40+3.83*4+1.46+1.64+3.78)*1.10 m2 24.860
0.90*2.10 m2 1.890

RAZEM 31.230
10 KNR 2-02

1208-04
Ok adzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych m

(0.40+3.83*4+1.46+1.64+3.78)*2 m 45.200
RAZEM 45.200

- 3 -

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10804 U ytkownik: mr


