
FORMULARZ OFERTOWO- CENOWY

DLA ZADANIA " WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU MOK PRZEWORSK"

Lp. Podstawa Opis Obmiar

1 2 3 4 5 6 7 8=7x0,23 9=7+8 10=6x7 11=6x8 12=10+11

1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze CPV 45421100-5

1.1 m2 128,40

1.2 m3 (0.5*1.9*0.6)*2 1,14

jedn.o
bm.

Ilość w 
jedn. 
obm.

Cena jedn. 
netto

Podatek 
VAT 23%

Cena jedn. 
brutto

Wartość pozycji 
netto

Wartość 
podatku VAT 

dla pozycji
Wartość 

pozycji brutto

KNR-W 4-01 
0353-08 
analogia

Demontaż istniejących okien 
stalowych - wykucie z muru 
ościeżnic stalowych lub krat 

okiennych o powierzchni 
ponad 2 m2 wraz ze złożeniem 

w miejscu magazynowania

(8*(0.6*6.20)+4*(
0.6*6.10)+6*(0.6
*5.8)+10*(0.6*5.
8)+4*(0.6*5.7)+4

*(0.6*6.1)) 

KNR-W 4-01 
0304-02

Uzupełnienie ścian lub 
zamurowanie otworów w 

ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej 

bloczkami z betonu 
komórkowego - zminiejszenie 

otworu okiennego



1.3 m2 0.6*1.9*4 4,56

1.4 m2 0.6*1.9*2 2,28

1.5 m2 0.6*1.9*4 4,56

Razem dział : Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze:

2 Montaż stolarki aluminiowej CPV 45421132-8

2.1 m2 78,24

2.2 m2 45,60

KNR-W 4-01 
0726-02

Uzupełnienie tynków  
zwykłych kategorii III o 

podłożach z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo-i 

pianobetonów o powierzchni 
do 2 m2 w 1 miejscu - w 

miejscu zmniejszenia otworu 
okiennego

KNR-W 2-02 
2011-02

Tynki (gładzie) 
jednowarstwowe wewnętrzne 

grubości 3 mm z gipsu 
szpachlowego wykonywane 

ręcznie na ścianach na podłożu 
z tynku - w miejscu 

zmniejszenia otworu 
okiennego

KNR-W 2-02 
1519-01

Malowanie tynków farbą 
emulsyjną - uzupełnionych 

tynków po zmniejszeniu 
otworu okiennego

NNRNKB 202 
1026-04 
analogia

(z.VI) Okna o pow.ponad 1.5 
m2 z kształtowników 

aluminiowych  - okna stałe

(8*(0.6*6.20)+10
*(0.6*5.80)+4*(0.

6*5.70)) 

NNRNKB 202 
1026-04 
analogia

(z.VI) Okna o pow.ponad 1.5 
m2 z kształtowników 

aluminiowych - z otworami 
rozwieralnymi i rozwieralno-

uchylnymi wraz z niezbędnymi 
okuciami i klamkami

(4*(0.6*6.10)+6*(
0.6*5.8)+4*(0.6*

4.20)) 



2.3 m 456.0 456,00

2.4 m2 456.0*0.4 182,40

2.5 m2 456.0*0.4 182,40

Razem dział : Montaż stolarki aluminiowej:

RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT:

KNR 4-01 
0708-03 
analogia

Wykonanie tynków zwykłych 
kat. III z zaprawy cementowo-

wapiennej na ościeżach 
szerokości do 60 cm

KNR 4-01 
1204-08

Przygotowanie powierzchni 
ościeży pod malowanie 
farbami emulsyjnymi z 

gruntowaniem i 
poszpachlowaniem 

nierówności

KNR-W 2-02 
1519-01

Malowanie tynków ościeży 
farbą emulsyjną
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