
 

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego na wykonanie robót remontowych w sali 3w w 

Zespole Szkół Nr 31 im. J. Kilińskiego w Warszawie 

Lp. opis j.m. obmiar cena netto cena brutto 

Instalacja elektryczna i oświetlenie 
1 Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 w 

powłoce polwinitowej na istniejącym podłożu z mocowaniem uchwytami 
odstępowymi 

m 6*5.80 = 34.800   

2 Demontaż opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw 
sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x20 W 

szt 8   

3 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m 4*5.80 = 23.200   
4 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w 

gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - 3x1,5 
m 4*5.80 = 23.200   

5 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w 
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym  

m 3*5.80 = 17.400   

6 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków 
plastikowych w podłożu z cegły 

szt 6   

7 Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 
4, przekrój przewodu 2.5 mm2 

szt 6   

8 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych 
świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem 

szt 3   

9 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-
biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem 

szt 3   

10 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach 
plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2) 

kpl 6   

11 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy 
stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 4x20W - przelotowych 

szt 6   

Wykończenie ścian i sufitów 
12 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI 

GRUNT" - powierzchnie poziome 
m² 5.70*5.80 = 33.060   

13 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI 
GRUNT" - powierzchnie pionowe 

m² [5.70+5.80+ 
5.70+5.80]* 
3.60 = 82.800 

  

14 Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów 
prefabrykowanych i betonowych wylewanych - SUFITY 

m² 5.70*5.80 = 33.060   

15 Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów 
prefabrykowanych i betonowych wylewanych - ŚCIANY 

m² [5.70*5.80]* 
3.60 = 119.016 

  

16 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m² 5.70*5.80 = 33.060   
17 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian m² [5.70+5.80+ 

5.70+5.80]* 
3.60 = 82.800 

  

Posadzka wykończenie 
18 Rozebranie posadzek z linoleum z oderwaniem listew lub cokołów m² 5.70*5.80 = 33.060   
19 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 

mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 
m² 5.70*5.80 = 33.060   

20 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej 
metodą zwykłą Wg rysunku. 

m² 5.70*5.80 = 33.060   

21 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez 
przecinania płytek metodą zwykłą 

m 5.70+5.80+ 
5.70+5.80 = 23.000 

  

22 Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane na 
budowie o powierzchni ponad 1.0 m2 

m² 0.90*2.05 = 1.845   

 


