
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45212140-9 Obiekty rekreacyjne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Rogolin.  
ADRES INWESTYCJI   :     Rogolin, dz. nr ewid.407, 408 i 409. 
INWESTOR   :     GMINA  RADZANÓW
ADRES INWESTORA   :     26-807 Radzanów, Radzanów 92A
WYKONAWCA ROBÓT   :     ....................................................................
ADRES WYKONAWCY   :     ....................................................................
BRANŻA   :     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 placu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Rogolin w ramach
zadania "Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Rogolin".
 
Roboty budowlane do wykonania to:
- profilowanie i plantowanie terenu,
- wykonanie wykopów jamistych pod fundamenty kotwienia ławek i koszy na odpadki w gruncie.
- ustawienie krawężników i obrzeży,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
- nasadzenie krzewów i roślin ozdobnych. 
 
Założenia wyjściowe do kosztorysowania:
- nakłady rzeczowe poszczególnych robót wyliczyć na podstawie KNNR korzystając z ogólnodostępnych na
rynku programów do   kosztorysowania np. NORMA;
- roboty ziemne należy wykonać mechanicznie a tam gdzie jest to miemożliwe ręcznie, nadmiar odwozimy na
odkład do 1 km;
- materiały pochodzące z rozbiórki odwozimy na odkład do 1 km;
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNNR 1
0112-02
D-
01.01.01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -
koryta pod nawierzchnie placów postojowych.

ha

750.0*0.0001 ha 0.08
RAZEM 0.08

2
d.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie terenu ze ścięciem
wypukłości do 10 cm w gruncie kat. I - II. i odwieziniem na od-
kład do 1 km.

m2

750.0 m2 750.00
RAZEM 750.00

3
d.1

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II z
odwiezieniem nadmiaru urobku na odkład do 1 km.

m3

282.0*0.2*0.2 m3 11.28
RAZEM 11.28

2 Podbudowy i nawierzchnie
4

d.2
KNR 2-31
0101-05

Ręczne wykonanie koryta pod ciągi piesze/chodniki w gruncie
kat. I-II głębokości 10 cm z odwiezieniem urobku na odkład do
1 km.

m2

332.0 m2 332.00
RAZEM 332.00

5
d.2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubość 6
cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm spoiny wypeł-
nione piaskiem.

m2

332.0 m2 332.00
RAZEM 332.00

6
d.2

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen-
towo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m

282.0 m 282.00
RAZEM 282.00

3 Wyposa żenie placu - zakup i monta ż

7
d.3

KNR 2-21
0607-01

Ławki parkowe gotowe montaż wg instrukcji wybranego produ-
centa wraz z wykonaniem fundamentów.

szt

20 szt 20.00
RAZEM 20.00

8
d.3

KNR 2-21
0607-01

Kosze na odpadki gotowe montaż wg instrukcji wybranego pro-
ducenta wraz z wykonaniem fundamentów.

szt

6 szt 6.00
RAZEM 6.00

4 Tereny zielone - roboty wyko ńczeniowe
9

d.4
KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III, te-
ren zielony z wykonaniem trawników, sadzenie krzewów i roś-
linności ozdobnej.

m2

750.0-332.0 m2 418.00
RAZEM 418.00
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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
1

d.1
KNNR 1
0112-02
D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro-
botach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
placów postojowych.

ha 0.08

2
d.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie te-
renu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w
gruncie kat. I - II. i odwieziniem na odkład do
1 km.

m2 750.00

3
d.1

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w
gruncie kat.I-II z odwiezieniem nadmiaru
urobku na odkład do 1 km.

m3 11.28

2 Podbudowy i nawierzchnie
4

d.2
KNR 2-31
0101-05

Ręczne wykonanie koryta pod ciągi piesze/
chodniki w gruncie kat. I-II głębokości 10 cm
z odwiezieniem urobku na odkład do 1 km.

m2 332.00

5
d.2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
kolorowej grubość 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej gr. 5 cm spoiny wypełnione
piaskiem.

m2 332.00

6
d.2

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo - piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m 282.00

3 Wyposa żenie placu - zakup i monta ż
7

d.3
KNR 2-21
0607-01

Ławki parkowe gotowe montaż wg instrukcji
wybranego producenta wraz z wykonaniem
fundamentów.

szt 20.00

8
d.3

KNR 2-21
0607-01

Kosze na odpadki gotowe montaż wg instruk-
cji wybranego producenta wraz z wykona-
niem fundamentów.

szt 6.00

4 Tereny zielone - roboty wyko ńczeniowe
9

d.4
KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu ro-
dzimego kat.I-III, teren zielony z wykonaniem
trawników, sadzenie krzewów i roślinności
ozdobnej.

m2 418.00

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

2 Podbudowy i nawierz-
chnie

3 Wyposa żenie placu -
zakup i monta ż

4 Tereny zielone - robo-
ty wyko ńczeniowe
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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