
Załącznik Nr  1
Obliczenie wartości zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dwóch pomieszczeń w budynku punktu 
wyjazdowego w Piaskach, ul. Braci Spozów 19

I Pomieszczenie  NR 1   Szatnia o wymiarach  2,22 x 4,86

powierzchnia ścian      41,75 m2

powierzchnia sufitu     10,78 m2

L.p Opis jedn. miary Ilość cena jedn. 
netto

Wartość netto

1. Malowanie ścian m2 41,75
skrobanie ścian m2 41,75
gruntowanie 2x m2 41,75
położenie gładzi na 
ścianie

m2 41,75

malowanie ścian farbą 
lateksową

m2 41,75

malowanie ścian farbą 
Śnieżka Eko

m2 41,75

 2. Malowanie sufitu m2 10,78
skrobanie sufitu m2 10,78
gruntowanie 2x m2 10,78
położenie gładzi m2 10.78
malowanie farbą 
lateksową

m2 10.78

malowanie farbą Śnieżka 
Eko

m2 10,78

3. Położenie gresu na 
podłodze

m2 10,78

wylanie posadzki 
samopoziomującej

m2 10,78

ułożenie cokolika przy 
gresie podłogowym

mb 7

ułożenie akrylu pod 
cokolik

mb 7

obrobienie sylikonem 
przy płytkach gresowych

mb 7

4. wymiana drzwi 
wewnętrznych 80" 
lewych pełnych

szt 1



malowanie ościeżnicy szt 1
5. Malowanie  i 

czyszczenie grzejników
szt 1

zamontowanie ekranu 
cieplnego za grzejnikiem
wymiana zaworu w 
grzejniku 

szt

szt

1

1
6 przebudowa instalacji 

elektrycznej
szt 1

demontaż starego 
oświetlenia

szt 2

wymiana przewodu 1,5 " mb 30
wymiana przewodu 2,5 mb 30
wymiana przełącznika 
światła podwójny

szt 1

wymiana gniazda 
podwójnego do prądu

szt 4

wymiana lamp 
oświetleniowych 
jarzeniowych 60cm

szt 2

7 wymiana zaworu 
rewizyjnego

szt 1

II Pomieszczenie Nr 2 - gospodarczy o wymiarach   3,2 x 4,86
   powierzchnia ścian     39 m2 

  powierzchnia sufitu     15,55 m2

l.p Opis jednostka Ilość cena jedn. 
netto

Wartość netto

1 Malowanie ścian m2 39
skrobanie ścian m2 39
gruntowanie 2x m2 39
malowanie ścian farbą 
lateksową

m2 39

malowanie ścian farbą 
Śnieżka Eko

m2 39

2 Malowanie sufitu m2 15,55
zabudowa płytami 
karton gips

m2 15,55

malowanie farbą 
lateksową

m2 15,55

malowanie sufitu farbą 
Śnieżką Eko

m2 15,55



l.p Opis jednostka Ilość cena jedn. 
netto

Wartość netto

3 ułożenie płytek 
gresowych na podłodze

m2 15,55

ułożenie cokolika przy 
gresie podłogowym

mb 8

wylanie posadzki 
samopoziomującej

m2 15,55

akryl pod cokolik mb 8
obrobienie sylikonem 
przy płytach gresowych

mb 8

4 Wymiana drzwi 
wewnętrznych 80" 
prawych pełnych

szt 1

wymiana drzwi szt 1
malowanie ościeżnicy szt 1

5 malowanie i 
czyszczenie grzejników

szt 1

wymiana zaworu w 
grzejniku

szt 1

zamontowanie ekranu 
cieplnego za grzejnikiem

szt 1

6. Przebudowa instalacji 
elektrycznej

szt 1

demontaż starego 
oświetlenia

szt 2

wymiana przewodu 1,5 " mb 30
wymiana przewodu 2,5 " mb 30
wymiana przełącznika 
światła podwójnego

szt 1

wymiana gniazda 
podwójnego do prądu

szt 4

Wymiana lamp 
oświetleniowych  60 cm

szt 2

7 Przebudowa instalacji 
hydraulicznej

szt 1

wymiana syfonu rurki 
pcv

szt 3

montaż  baterii 
umywalkowej

szt 1

montaż umywalki wraz z 
z szafką pod umywalkę

szt 1

9 Zamontowanie kratki szt 8



l.p Opis jednostka Ilość cena jedn. 
netto

Wartość netto

rewizyjnych
10 zamontowanie kratki 

wentylacyjnej
szt 1

Materiały do realizacji 

1 Drzwi wewnętrzne 80" 
lewe pełne

szt 1

2 Drzwi wewnętrzne 80 "
prawe pełne

szt 1

3 Farba lateksowa kaparol 5 
l

szt 2

4 Farba gruntująca śnieżka 
5l  

szt 1

5. Farba śnieżka Eko 5l 
biała

szt 2

6 Farba do ościeżnicy 0,5 l
biała

szt 2

7. Farba do metalu  0,5 l szt 2
8 Akryl szt 6
9. Silikon szt 5
10 grunt  5 l szt 2
11 gres podłogowy m2 26,33
12 fuga mapei  5 kg szt 2
13 farba do grzejników szt 2
14 posadzka 

samopoziomująca
szt 10

15 Klej do płytek mapei 25 
kg

szt 6

16 Kątowniki aluminiowe szt 10
17 gniazdo podwójne do 

prądu
szt 8

18 gładź gipsowa  25 kg szt 10
19 Lampa oświetleniowa 

60cm
szt 4

20 Zawór grzejnikowy szt 2
21 kratka rewizyjna szt 12



22 tabliczka informacyjna szt 2
23 mata cieplna   za 

grzejnikowa 
szt 2

24 posadzka 
samopoziomująca

szt 10

25 przewód 1,5  " mb 30
26 przewód  2,5 " mb 30
27 przełącznik świateł 

podwójny
szt 1

28 płyta karton gips szt 7
29 wkręt karton gips kg 1
30 profile do płyt karton gips szt 20
31 knauft uni - flag do spoin 

karton gips
szt2

32 syfon rurki pcv szt 3
33 bateria do umywalki szt 1
34 umywalka + szafka pod 

umywalkę
szt 1

35 kratka wentylacyjna szt 1

      …..........................................           …......................................

(miejscowość, data)    podpis


