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Wróbel (A) z garażem 1 stanowiskowym.kst ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Projekty Domów Dom Dla Ciebie
www.domdlaciebie.com.pl

tel: 71 311 20 66

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. robocizna r-g 3 585,8701
RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. Akcesoria aluminiowe do dachówki falistej, taśma koszowa
szer. 600 mm

m 22,4700

2. Akcesoria aluminiowe do dachówki, listwa aluminiowa wykoń-
czeniowa do obróbki komina

m 6,6276

3. Akcesoria aluminiowe do dachówki, taśma uszczelniająca ko-
minowa aluminiowa

m 8,0084

4. Akcesoria stalowe do dachówki falistej, ława kominiarska szt 2,0000
5. Akcesoria stalowe do dachówki falistej, stopień kominiarski szt 14,0000
6. bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II m3 3,1490
7. Beton zwykły (B-7,5) m3 4,7689
8. Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 17,9320
9. Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 34,9261

10. Betondur dm3 2,6075
11. blachowkręty szt 719,6700
12. bloczki betonowe m3 18,4975
13. bramy garażowe kompletne uchylne typu Horman m2 5,2800
14. Cegła bud.klink.25x12x6,5cm szt 289,0456
15. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 775,7256
16. cegła dziurawka pojedyncza szt 3 041,3394
17. Cegła POROTHERM 25P+W-25,0x37,5x23,8cm szt 1 463,6999
18. ćwierćwałki m 52,1541
19. Dachówka cementowa - zakładkowa - krawędziowa lewa/prawa szt 10,3440
20. Dachówka cementowa - zakładkowa - podstawowa szt 2 133,6000
21. dachówka wsporcza pod stopień szt 18,0000
22. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,8405
23. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,1169
24. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,4184
25. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0731
26. deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19-25 mm kl.II m3 0,9593
27. deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25 mm kl.II m3 0,5065
28. deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm kl.III m3 2,7138
29. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,1339
30. drewno opałowe kg 388,5606
31. drut stalowy okrągły kg 16,3697
32. drzwi balkonowe i wejściowe fabrycznie wykończone m2 5,7600
33. drzwi drewniane zewnętrzne m2 3,1500
34. drzwi o odporności ogniowej 30min. kg 156,8250
35. dyble plastikowe "z grzybkami" szt 628,6717
36. dyble stalowe szt 43,2900
37. Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" kg 110,4310
38. farba emulsyjna Polinit dm3 145,1163
39. farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm3 1,2390
40. farba gruntująca dm3 40,3869
41. farba olejna do gruntowania dm3 0,4059
42. farba olejna nawierzchniowa dm3 0,3875
43. Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 255,4930
44. Folia poliet. zbrojona dachowa m2 264,1600
45. gaz propan-butan kg 23,5560
46. gąsior dachowy podstawowy szt 130,0500
47. gips budowlany szpachlowy t 0,1519
48. grzebień okapu m 63,6378
49. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 84,8410
50. gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 4,5795
51. gwoździe stolarskie kg 0,2430
52. kątownik aluminiowy m 66,5616
53. kątowniki równoramienne na progi drzwiowe kg 2,2206
54. klamra do gąsiorów szt 130,0500
55. klamra do mocowania koszy szt 85,6000
56. klamry boczne szt 1 066,8000
57. Klej winyl-emuls. do parkietu "Mozalep" kg 29,6080
58. kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 247,1460
59. kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 17,6736
60. Komin izolowany z przewietrzeniem SCHIEDEL RONDO PLUS

20+W
m 4,4955

61. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 7,8882
62. Kształtownik stalowy profil C kg 251,9920
63. Kształtownik stalowy profil U kg 51,3676
64. kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/27 m 39,6340
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

65. kształtowniki stalowe przyscienne profilowane UD-28/27 m 8,3440
66. kształtowniki walcowane - dwuteowniki HEA 160 kg 303,2400
67. lakier chemoutwardzalny na drewno dm3 12,9535
68. lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 239,1708
69. listwy przyścienne z drewna liściastego m 42,9316
70. łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,6861
71. łączniki wzdłużne lw 60/110 szt. 7,9268
72. łuk wsporczy do ław kominiarskich szt 4,0000
73. masa asfaltowa kg 8,2446
74. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 0,5523
75. nadproża prefabrykowane L-19 m 41,6160
76. okna i drzwi balkonowe fabrycznie wykończone m2 7,1100
77. ościeżnice drzwiowe stalowe szt 7,0000
78. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 105,1252
79. Papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa m2 270,8940
80. papier ścierny ark 5,9387
81. pasta podłogowa bezbarwna kg 3,7010
82. Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 0,7036
83. piasek do zapraw m3 53,5928
84. Płyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm m2 245,3996
85. Płyta posadz.mozaik.bukowa kl.II, gr.10mm m2 38,1203
86. Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga m3 8,1413
87. Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada m3 0,5340
88. Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament m3 5,8504
89. Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada m3 17,0433
90. Płyta ze skalnej wełny mineralnej SUPERROCK, gęstość 35

kg/m3 - grub. 150 mm
m2 104,2640

91. Płyta ze skalnej wełny mineralnej SUPERROCK, gęstość 35
kg/m3 - grub. 200 mm

m2 21,9030

92. Płyta ze skalnej wełny mineralnej SUPERROCK, gęstość 35
kg/m3 - grub. 50 mm

m2 101,7660

93. Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 135,8414
94. podokienniki wewnętrzne m 11,1000
95. podokienniki zewnętrzne PCV m 11,1000
96. preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych (CT99) dm3 13,4623
97. preparat wzmacniający podłoże (CT17) dm3 26,9246
98. pręt mocujący szt. 31,7072
99. pręty gładkie kg 336,6720

100. pręty żebrowane kg 826,2000
101. pustaki spalinowe ceramiczne 19x19x24 cm szt 83,6400
102. rozcieńczalnik dm3 0,2940
103. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 96,5694
104. roztwór asfaltowy do izolacji kg 139,7952
105. rury spustowe 110 mm m 15,1500
106. rynny dachowe 150 mm m 64,8856
107. siatka tkana'Rabitza' m2 2,3750
108. siatka z włókna szklanego m2 184,1050
109. skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe m2 13,1700
110. sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 596,5720
111. środki impregnująco barwiące do drewna dm3 6,8520
112. śruby,podkładki,nakrętki kg 60,8114
113. taśma m 142,7854
114. taśma wentylacyjna okapu m 63,6378
115. uchwyty do rur spustowych szt 8,4000
116. uchwyty rynnowe szt 124,7800
117. uszczelka wentylacyjna kalenicy m 7,4760
118. uszczelki gumowe kpl 36,1862
119. utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno dm3 1,3324
120. wieszak w 60/100 szt. 31,7072
121. Wkręty do płyt gipsowych kg 5,0108
122. woda m3 0,1084
123. wspornik łat kalenicowych/grzbietowych szt 86,2980
124. xylamit popularny dm3 5,1051
125. Zapr.klej.sucha do płytek ceram. kg 332,0212
126. Zapr.klej.sucha do płytek ceram. (mrozoodporna) kg 311,6169
127. zaprawa m3 6,6173
128. zaprawa cementowa m3 0,2020
129. Zaprawa cementowa M-7 m3 3,9715
130. zaprawa cementowa M 12 m3 7,0125
131. zaprawa cementowa M 80 m3 0,0369
132. zaprawa cementowo-wapienna M 15 m3 8,1699
133. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,8118
134. zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 1 694,3946
135. zaprawa spoinująca kg 56,9929
136. zaprawa wapienna M 4 m3 1,1373
137. zawiesia do kształtowników szt 348,9120
138. materiały pomocnicze zł
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139. materiały pomocnicze - łączniki zł
RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 13,6417
2. giętarka do prętów m-g 5,2421
3. koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 6,8537
4. nożyce do prętów m-g 6,2940
5. pompa do betonu na samochodzie m-g 0,1172
6. prościarka do prętów m-g 4,6926
7. samochód dostawczy m-g 2,9118
8. spawarka elektryczna 300 A m-g 9,2074
9. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2,3724

10. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,5786
11. środek transportowy m-g 43,9597
12. wyciąg m-g 106,4969
13. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 3,1264
14. żuraw okienny przenośny m-g 1,4073

RAZEM

Słownie:  
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