
KOSZTORYS  OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45212140-9 Obiekty rekreacyjne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa placów zabaw dla 4 oddziałów przy 3 szkołach podstawowych.  
ADRES INWESTYCJI   :     PSP w Bukównie, PSP w Czarnocinie i PSP w Rogolinie.
INWESTOR   :     GMINA  RADZANÓW
ADRES INWESTORA   :     26-807  Radzanów, Radzanów 92A
WYKONAWCA ROBÓT   :     ...........................................................
ADRES WYKONAWCY   :     ...........................................................
BRANśA   :     ogólnobudowlana

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : ZATWIERDZIŁ:

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem wyceny jest budowa placów zabaw dla 4 oddziałów przy 3 szkołach podstawowych w Bukównie,
Czarnocinie i Rogolinie.
Inwestorem jest Gmina Radzanów, 26-807 Radzanów, Radzanów 92A. 
Projekt zakłada następujące prace budowlane:
- zabezpieczenie placu budowy
- wytyczenie połoŜenia obiektu
- profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod place zabaw w niezbędnym minimum
- zakup i montaŜ sprzętu zabawowego
- montaŜ tablic regulaminowych
- uporządkowanie terenu
 
Zestawienie powierzchni inwestycji.
Powierzchnia zajęta pod 1 plac zabaw, nieutwardzona -   ok. 200 m2. 
 
Zagospodarowanie terenu.
Zagospodarowanie terenu działki przedstawione zostało na planie sytuacyjnym w skali 1: 500. Obejmuje on:
- umiejscowienie placu zabaw i jego wyposaŜenia:
- zestawu wielofunkcyjnego z trzema wieŜami, ścianką wspinaczkową, zjaŜdŜalniami, 
- huśtawki wagowej - koniki, 
- spręŜynowca dwuosobowego,
- spręŜynowca jednoosobowego,
- karuzeli obrotowej z miejscem do siedzenia,
- huśtawki dwuosobowej łańcuchowej,
- komina trójkątnego,
- wykonanie ogrodzenia w Rogolinie
- uporządkowanie terenu i ustawienie tablic regulaminowych na kaŜdym placu .  
 
ZałoŜenia wyjściowe do kosztorysowania:
- nakłady rzeczowe poszczególnych robót wyliczyć na podstawie KNNR korzystając z ogólnodostępnych na
rynku programów do   kosztorysowania np. NORMA;
- podstawowe dane konieczne do sporządzenia przedmiaru pobierać z projektu;
- wyposarzenie placu zabaw przyjęto na poziomie załączonych wzorów (przykładowe urządzenia zabawowe)
- nawierzchnie trawiaste;
 
Ceny jednostkowe robót  naleŜy przyjąć na podstawie danych rynkowych.

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 7513 UŜytkownik: MS



PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8;
1

d.1
KNNR 1
0112-02
D-
01.01.01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -
nawierzchnie placów.

ha

200.00*3*0.0001 ha 0.060
RAZEM 0.060

2
d.1

KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa w gruncie kat. I-II
niezbędne dla ustawienia i montaŜu urządzenia zabawowego.

m2

200.0*3 m2 600.000
RAZEM 600.000

2 Plac  zabaw CPV 45212221-1
3

d.2
KNR 2-23
0305-03
analogia

Zakup i montaŜ zestawu wielofunkcyjnego z trzema wieŜami,
ścianką wspinaczkową, zjeŜdŜalniami wg instrukcji wybranego
producenta wraz z wykonaniem fundamentów po jednym dla
PSP Czarnocin, Rogolin i Bukówno.

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

4
d.2

KNR 2-23
0305-03
analogia

Zakup i montaŜ huśtawki wagowej - koniki wg instrukcji wybra-
nego producenta wraz z wykonaniem fundamentów po jednym
dla PSP Czrnocin, Rogolin i Bukówno.

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

5
d.2

KNR 2-23
0305-03
analogia

Zakup i montaŜ spręŜynowca dwuosobowego wg instrukcji wy-
branego producenta wraz z wykonaniem fundamentu po jed-
nym dla PSP Czarnocin, Rogolin i Bukówno.

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

6
d.2

KNR 2-23
0305-03
analogia

Zakup i montaŜ spręŜynowca jednoosobowego wg instrukcji
wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentu po jed-
nym dla PSP Czarnocin, Rogolin i Bukówno.

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

7
d.2

KNR 2-23
0305-03
analogia

Zakup i montaŜ karuzeli obrotowej z miejscem do siedzenia wg
instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem funda-
mentu po jednej dla PSP Czarnocin, Rogolin i Bukówno.

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

8
d.2

KNR 2-23
0305-03
analogia

Zakup i montaŜ huśtawki dwuosobowej łańcuchowej wg ins-
trukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamen-
tów po jednej dla PSP Czarnocin, Rogolin i Bukówno..

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

9
d.2

KNR 2-23
0305-03
analogia

Zakup i montaŜ komina trójkątnego wg instrukcji wybranego
producenta wraz z wykonaniem fundamentu po jednym dla
PSP Czarnocin, Rogolin i Bukówno.

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

10
d.2

KNR 2-23
0403-05

Wykonanie ogrodzenia placu wg załączonego rysunku dla PSP
Rogolin.

m

2*14.0+2*17.3 m 62.600
RAZEM 62.600

3 Tereny zielone CPV 45400000-1; D-09.00.00
11
d.3

KNR 2-23
0209-01

Ręczne porządkowanie nawierzchni trawiastej z uzupełnieniem
wysiewem nasion traw po wysiewie zagrabienie grabiami

m2

200.0*3 m2 600.000
RAZEM 600.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12
d.3

KNR 2-23
0310-02
analogia

Ustawienie tablic regulaminowych z osadzeniem w fundamen-
cie po jednej dla PSP Czarnocin, Rogolin i Bukówno (tablice in-
westora).

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

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

1 Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8;
1

d.1
KNNR 1
0112-02
D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro-
botach ziemnych - nawierzchnie placów.

ha 0.060

2
d.1

KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa
w gruncie kat. I-II niezbędne dla ustawienia i
montaŜu urządzenia zabawowego.

m2 600.000

2 Plac  zabaw CPV 45212221-1
3

d.2
KNR 2-23
0305-03
analogia

Zakup i montaŜ zestawu wielofunkcyjnego z
trzema wieŜami, ścianką wspinaczkową, zjeŜ-
dŜalniami wg instrukcji wybranego producen-
ta wraz z wykonaniem fundamentów po jed-
nym dla PSP Czarnocin, Rogolin i Bukówno.

szt. 3.000

4
d.2

KNR 2-23
0305-03
analogia

Zakup i montaŜ huśtawki wagowej - koniki wg
instrukcji wybranego producenta wraz z wy-
konaniem fundamentów po jednym dla PSP
Czrnocin, Rogolin i Bukówno.

szt. 3.000

5
d.2

KNR 2-23
0305-03
analogia

Zakup i montaŜ spręŜynowca dwuosobowego
wg instrukcji wybranego producenta wraz z
wykonaniem fundamentu po jednym dla PSP
Czarnocin, Rogolin i Bukówno.

szt. 3.000

6
d.2

KNR 2-23
0305-03
analogia

Zakup i montaŜ spręŜynowca jednoosobowe-
go wg instrukcji wybranego producenta wraz
z wykonaniem fundamentu po jednym dla
PSP Czarnocin, Rogolin i Bukówno.

szt. 6.000

7
d.2

KNR 2-23
0305-03
analogia

Zakup i montaŜ karuzeli obrotowej z miejs-
cem do siedzenia wg instrukcji wybranego
producenta wraz z wykonaniem fundamentu
po jednej dla PSP Czarnocin, Rogolin i Bu-
kówno.

szt. 3.000

8
d.2

KNR 2-23
0305-03
analogia

Zakup i montaŜ huśtawki dwuosobowej łań-
cuchowej wg instrukcji wybranego producen-
ta wraz z wykonaniem fundamentów po jed-
nej dla PSP Czarnocin, Rogolin i Bukówno..

szt. 3.000

9
d.2

KNR 2-23
0305-03
analogia

Zakup i montaŜ komina trójkątnego wg ins-
trukcji wybranego producenta wraz z wykona-
niem fundamentu po jednym dla PSP Czar-
nocin, Rogolin i Bukówno.

szt. 3.000

10
d.2

KNR 2-23
0403-05

Wykonanie ogrodzenia placu wg załączonego
rysunku dla PSP Rogolin.

m 62.600

3 Tereny zielone CPV 45400000-1; D-09.00.00
11
d.3

KNR 2-23
0209-01

Ręczne porządkowanie nawierzchni trawias-
tej z uzupełnieniem wysiewem nasion traw po
wysiewie zagrabienie grabiami

m2 600.000

12
d.3

KNR 2-23
0310-02
analogia

Ustawienie tablic regulaminowych z osadze-
niem w fundamencie po jednej dla PSP Czar-
nocin, Rogolin i Bukówno (tablice inwestora).

szt. 3.000

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robociz-
na

Materiały Sprz ęt Kp Z Uprosz-
czone

RAZEM

1 Roboty przygotowaw-
cze CPV 45100000-8;

2 Plac  zabaw CPV
45212221-1

3 Tereny zielone CPV
45400000-1; D-
09.00.00
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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