
 
 

Przedmiar robót
 

BudowlanaRodzaj robót (branża):
  
Budowa obiektów małej architekturyInwestycja
  
  
  
ul. Prusa 1/3, dz. nr ew. 26/3, 27/2, obr. 97Adres:
05-400 Otwock 
  
 Kody CPV:
  
Szpital Specjalistyczny MSWiA w OtwockuInwestor:
ul. Prusa 1/3 
05-400 Otwock 
  
BOB Biuro Obsługi Budowy Marek FrelekWykonawca:
ul. Powstańców Warszawy 14 
05-420 Józefów 
  
  
mgr inż. Marek FrelekSporządził:
 Sprawdził:
14.02.2018 r.Data opracowania:
  

     
     
     
 Wykonawca Inwestor 

Strona tytułowa przedmiaru
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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

Montaż siłowni plenerowej1

1,000kpl.Montaż urządzeń wyciąg górny + krzesło do wyciskania na pylonieWycena własna1.1
1,000kpl.1

1,000kpl.Montaż urządzeń biegacz + orbitrek do wyciskania na pylonieWycena własna1.2
1,000kpl.1

1,000kpl.Montaż urządzeń prasa nożna + wioślarz na pylonieWycena własna1.3
1,000kpl.1

1,000kpl.Montaż urządzeń rower + jeździec na pylonieWycena własna1.4
1,000kpl.1

1,000kpl.Montaż urządzeń surfer + twister na pylonieWycena własna1.5
1,000kpl.1

1,000kpl.Montaż urządzeń drabinka + podciąg górny na pylonieWycena własna1.6
1,000kpl.1

Montaż urządzeń strefy relaksu2

1,000szt.Montaż stołu do gry w ping pongWycena własna2.1
1,000szt.1

1,000szt.Montaż stołu do gry w szachyWycena własna2.2
1,000szt.1

2,000kpl.Montaż koszy na śmieciWycena własna2.3
2,000kpl.2

1,000kpl.Montaż stojaka rowerowegoWycena własna2.4
1,000kpl.1

4,000kpl.Montaż ławkiWycena własna2.5
4,000kpl.4

1,000kpl.Montaż tablicy z regulaminemWycena własna2.6
1,000kpl.1

Nasadzenia3

2,000szt.Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kat.III bez zaprawy dołów o średnicy i głębokości 0,5 m

KNR 2-21
0302-0200

3.1

2,000szt.2
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Formularz oferty

Warto ść
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

Montaż siłowni plenerowej1

1,000kpl.Montaż urządzeń wyciąg górny + krzesło do
wyciskania na pylonie

Wycena własna1.1

1,000kpl.Montaż urządzeń biegacz + orbitrek do wyciskania
na pylonie

Wycena własna1.2

1,000kpl.Montaż urządzeń prasa nożna + wioślarz na pylonieWycena własna1.3
1,000kpl.Montaż urządzeń rower + jeździec na pylonieWycena własna1.4
1,000kpl.Montaż urządzeń surfer + twister na pylonieWycena własna1.5
1,000kpl.Montaż urządzeń drabinka + podciąg górny na

pylonie
Wycena własna1.6

Montaż urządzeń strefy relaksu2

1,000szt.Montaż stołu do gry w ping pongWycena własna2.1
1,000szt.Montaż stołu do gry w szachyWycena własna2.2
2,000kpl.Montaż koszy na śmieciWycena własna2.3
1,000kpl.Montaż stojaka rowerowegoWycena własna2.4
4,000kpl.Montaż ławkiWycena własna2.5
1,000kpl.Montaż tablicy z regulaminemWycena własna2.6

Nasadzenia3

2,000szt.Sadzenie drzew i krzewów liściastych form
naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III bez
zaprawy dołów o średnicy i głębokości 0,5 m

KNR 2-21 0302-02003.1

Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:
Warto ść końcowa:
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