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Załącznik Nr 1.1(1z-2) 

Zbiorcze zestawienie kosztów składających się na cenę zamówienia  
do zam. publ. pn. „Prace remontowo budowlane dla potrzeb Samorządowej Szkoły Podstawowej im. 

mjr Henryka Sucharskiego w Gościcinie   ul. Wejherowska 22   

WYKONAWCA: 
 

L.p. 
Pełna nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Adres(y) Wykonawcy(ów) 

Numer telefonu i faksu 

1. 
 
 

 
 

2. 
 
 

 
 

 

Zestawienie wartości  kosztorysowych   
Prace  remontowo budowlane wyznaczonych pomieszczeń  w kompleksie budynków Samorządowej Szkoły 
Podstawowej  w im. mjr Henryka Sucharskiego Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22   

 

p. Nazwa  
 
 

Elem  Wartość brutto 

1.  Prace  remontowo budowlane 
wyznaczonych pomieszczeń  
w kompleksie budynków 
Samorządowej Szkoły 
Podstawowej im. mjr Henryka 
Sucharskiego w Gościcinie 
przy ul. Wejherowskiej 22   

Kpl   

 W tym : 
 

  

 ROBOTY REMONTOWO 
BUDOWLANE   pkt a  do j 

  

a.  Holl parteru roboty budowlane 
wraz z robotami 
towarzyszącymi  

1  

b.  Holl I –go piętra  roboty 
budowlane wraz z robotami 
towarzyszącymi 

1  

c.  Pomieszczenie sanitarne   
dziewcząt  parter 

1  

d.  Pomieszczenie sanitarne   
chłopców parter  

1  

e.  Pomieszczenie sanitarne   
dziewcząt  I p 
 

1  

f.  Pomieszczenie sanitarne   
chłopców  I p 
 

1  

g.  Malowanie  ciągu 
komunikacyjnego  wraz z 
robotami towarzyszącymi przy 
Sali gimnastycznej  

1 
 

 

h.  Remont pomieszczeń 
sanitarnych przy Sali 
gimnastycznej wraz z robotami 
towarzyszącymi – likwidacja 
wydzielającego się fetoru ) 

2  

i.  Klatki schodowe   2  
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Balustrady  i poręcze 
Remont schodów wymiana 
okładzin  z masy lastrico na 
okładziny z płytek GRES  
antypoślizgowych  wraz z 
robotami towarzyszącymi  

j.  inne koszty związane z 
realizacją zamówienia:  
(wymienić jakie ?) 
 

1  

 ROBOTY REM BUDOWLANE 
DLA POTRZEB GRUPY ‘’O’’ 
Pkt  k  do  p  

  

k.  Malowanie wyznaczonych 
pomieszczeń  poziomu 
przyziemia  
Sala nr  0.,02,03,04  i ciąg 
komunikacyjny  

1  

l.  Remont pomieszczeń 
sanitarnych przy Sali 
gimnastycznej  ( likwidacja 
wydzielającego  się  fetoru ) 

2  

m.  Scianka  z drzwiami 
dwuskrzydłowymi  z 
samozamykaczem  i dwoma 
zamkami   z profili AL.  EI 30  
szklonych szybami 
bezpiecznymi    - poziom 
przyziemia  

1  

n.  Wykonanie  konstrukcji  ścian 
z profili AL.  szklonych 
szybami zespolonymi  
bezpiecznymi   matowymi   

1  

o.  Wymiana stolarki okiennej z 
profili PCV na stolarkę z profili  
AL. szkolonych szybami 
zespolonymi  EI 30  

2  

p.  inne koszty związane z 
realizacją zamówienia:  
(wymienić jakie ?) 

1  

 TARAS  ROBOTY 
ZEWNĘTRZNE   pkt r  
 

  

r Utwardzenie nawierzchni   - 
roboty zewnętrzne 
zewwnetrzne 

1  

s Roboty dekarsko blacharskie 
wraz z robotami 
towarzyszącymi  o pow ok. 
210 m2  

1  

WKONAWCA: 

L.p. 
Pełna nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Adres(y) Wykonawcy(ów) 

Numer telefonu i faksu 

1. 
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2. 

 
 
 
 

 

 

UWAGA: Kwota podana przez Wykonawcę w tabeli winna odpowiadać kwocie brutto 
podanej na stronie nr 1 z załącznika Nr 1 do SIWZ (Formularz oferty). 

 
L.p. 

Pełna 
nazwa(y)  

Wykonawcy(
ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty 
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 

1. 

 
 
 
 
 

    

2. 

 
 
 
 
 

    

 


