KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

1

Podstawa
wyceny

Opis

2
3
1
Docieplenie ścian zewnętrznych
1 KNR-W 4-01 Rozebranie obróbek murów ogniowych, okad.1 0545-07
pów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku
2 KNR-W 2-02 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad
d.1 0514-02
25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej gr. min.
0,60 mm
3 KNR AT-38 Próba przyczepności termoizolacji
d.1 0104-01
4 KNR 0-17
Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytad.1 2610-01
mi styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
5 KNR 0-17
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianod.1 2610-10
wymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki - ochrona narożników wypukłych
kątownikiem metalowym
6 KNR-W 4-01 Demontaż i ponowny montaż kratki wentylad.1 1301-01
cyjnej wraz z jej oczyszczeniem i 2 krotnym poanalogia
malowaniem farbą chlorokauczukową
2
Docieplenie stropodachów
7 KNR-W 4-01 Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asd.2 0517-03
faltowym
8 KNR 9-12
Izolacje cieplne dachów płaskich systemem
d.2 0302-01
dwuwarstwowym wentylowanym na dachu moanalogia
nolitycznym wykonywane płytami z wełny mineralnej wraz z mocowaniem mechanicznym
płyt do podłoża min. 5 łączników teleskopowych na 1m2 ( grubość ocieplenia 20+5 cm)
9 KNR 9-14
Pokrycia dachów nowe w układach dwuwarstd.2 0102-01
wowych z wykorzystaniem papy podkładowej
Extra Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS
oraz pap wierzchniego krycia typu Szybki Profil SBS; grubość układu 7,9 mm (gwarancja 25
lat)
10 KNR 9-14
Obróbki dekarskie jednowarstwowe o powierzd.2 0301-02
chni ponad 0,5 do 1,0 m2 obrabianej powierzchni wykonane papą Szybki Syntan (wyłazów
dachowych, kominów, klap dymowych itp.)
11 KNR-W 2-02 Krawędzie okapu - z blachy stalowej ocynkod.2 0514-03
wanej gr. 0,6 mm
analogia
12 KNR-W 4-03 Przedłużenie wsporników rurowych
d.2 0702-04 z.o.
3.1. 9901-5
analogia
13 KNR-W 4-03 Demontaż i ponowny montaż instalacji odgrod.2 0706-04 z.o. mowej
3.1. 9901-5
analogia
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2
14 KNR 0-22
d.2 0529-06

3
4
Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu mb obwodu
papy termozgrzewalnej dkd - kominki wentylacyjne
15 KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do m
d.2 0545-04
użytku
16 kalkulacja
Montaż klinów z wełny mineralnej
m
d.2 własna
17 KNR-W 2-02 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z bla- m
d.2 0519-04
chy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm
18 KNR-W 2-02 Konstrukcja wzmacniajaca okapu z belek drew- m3 drew.
d.2 0406-01
nianych 4x25 cm L= 1,5 m - z tarcicy nasycoanalogia
nej mocowana mechanicznie do podłoża za pomocą kątowników stalowych (3 szt / belkę) i
kołków rozporowych o10 - 12 szt./ belka
19 KNR 0-21
Belki czołowe - płyta OSB wodoodporna gr. 28 mb
d.2 4005-13
mm szer. ok. 28 cm
analogia
20 KNR-W 2-02 Deskowanie okapu - płyta OSB wodoodporna m2
d.2 0410-01
gr. 25 mm
21 KNR-W 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i m2
d.2 0628-03
płyt metodą smarowania preparatami olejowymi
22 KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m m2
d.2 1651-01
i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do
10 m
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Słownie:
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