ZAŁACZNIK NR 2A do specyfikacji z dnia 26.01.2012r.
KOSZTORYS OFERTOWY

Zagospodarowanie terenu na funkcje rekreacji i wypoczynku dla dzieci i dorosłych
Lp.

Podstawa
wyceny

Opis

Jedn.
miary

Ilość

Cena
zł

Wartość
zł
(5 x 6)

1

2

3

4

5

6

7

1 KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej
szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
I-IV głębok. 20 cm

m2

1615.000

2 KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej
szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
I-IV – za każde dalsze 5 cm głębok.
krotność x 2=10 cm głębokość

m2

1615.000

3 KNR 2-01
0206-04

Załadunek i wywiezienie nadmiaru ziemi z
korytowania wykonane koparkami z
transportem urobku samochodem
samowyładowczym do 5 km

m3

323.000

4 KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5
km transportu ponad 1 km samochodami
damowyładowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat. III-IV

m3

323.000

5 KNR 2-31
0101-03

Mechaniczne zagęszczenie warstwy
odsączającej na poszerzeniach – grub.
warstwy po zag. 10 cm

m2

1615.000

6 KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacją – grub.
warstwy po zagęszczeniu 12 cm

m2

1615.000

7 KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grub. 8 cm na podsypce cementowopiaskowej

m2

1615.000

8 KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 na
podsypce cem piaskowej z wyp. spoin
zaprawą cem.

m

915.000

9 KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,
gruzu i śmieci – wywiezienie zanieczyszczeń
samochodami na odl. do 1.0 km

m3

285.000

10 KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem
na gruncie kat. III z nawożeniem

m2

5346.000

11 KNR 2-21
0302-02

Sadzenie drzew i krzewów liściast. Form
naturalnych na terenie płaskim w gr. kat.III
bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m

szt.

50.000

12 KNR 2-21
0302-02

Sadzenie krzewów liściast. form naturalnych
na terenie płaskim w gr. kat. III bez zaprawy
dołów śr./głębok. 0.5 m

szt.

100.000

13 KNR 2-21
0322-02

Sadzenie drzew i krzewów iglastych form
naturalnych na terenie płaskim w gr. kat.I-II
bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.7 m

szt.

50.000

14 KNR 2-21
0418-01

Budowa partii skalnych ukwieconych bylinami m2
na skarpach z kamienia łupanego-skalniak

113.000

15 KNR 2-21
0418-01

Przygotowanie terenu pod obsadzenie
m2
kwiatowe w gruncie kat.III z wymianą gleby
rodzimej warstwa ziemi o grub. 10 cm-klomby

116.500

16 KNR 2-21
0418-01

Obsadzenie kwietników roślinami
kwietnikowymi przy ilości 12 szt./m²

m2

116.500

17 KNR 2-23
0112-03analogia

Nawierzchnie z mieszanki o gr. warstwy 5 cm m2
– plac zabaw

950.000

18 KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej
m2
szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.IIV głębok. 20 cm

126.500

19 KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej
szerokości jedni i chodników w gruncie kat.IIV – za każde dalsze 5 cm głębok.

m2

126.500

20 KNR 2-31
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana
mechanicznie – 6 cm grub. po zagęszcz.

m2

126.500

21 KNR 2-31
0106-03

Warstwa odcinająca zagęszczana
mechanicznie – za każdy dalszy 1 cm grub.
po zagęszcz.

m2

126.500

22 KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacją – grub.
warstwy po zagęszczaniu 12 cm

m2

126.500

23 KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej grub. 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

126.500

24 KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o
wym. 30 x 30 cm w gruncie kat.III-IV

m

57.000

25 KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wym.
15 x30 cm na podsypce cem. piaskowej

m

57.000

26 KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem

m3

3.705

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

Słownie: ……………………………………………………………………………………... zł

