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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW
Budowa boiska sportowego o nawierzchni bitumicznej w m. Myślakowice

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budowa boiska sportowego o nawierzchni bitumicznej w m. Myślakowice

1 ANALIZA
WŁASNA
KOD CPV
45212200-8
nr specyfi-
kacji
KK/01/07

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów sportowych

ha

0.44*0.24 ha 0.11
RAZEM 0.11

2 ANALIZA
WŁASNA
KOD CPV
45212200-8
nr specyfi-
kacji
KK/02/07

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni-zdjęcie w-wy humusu gł. śr. 15 cm

m2

44.00*24.00 m2 1056.00
RAZEM 1056.00

3 ANALIZA
WŁASNA
KOD CPV
45212221-1
nr specyfi-
kacji
KK/03/07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 20cm wraz z
zabetonowanymi metalowymi tulejami do montaŜu wyposaŜenia boiska ujętych
w poz. 6

m2

44.00*24.00 m2 1056.00
RAZEM 1056.00

4 ANALIZA
WŁASNA
KOD CPV
45212221-1
nr specyfi-
kacji
KK/04/07

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-Ŝwirowych - wars-
twa wiąŜąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 2 cm

m2

44.00*24.00 m2 1056.00
RAZEM 1056.00

5 ANALIZA
WŁASNA
KOD CPV
45212221-1
nr specyfi-
kacji
KK/04/07

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-Ŝwirowych - wars-
twa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm

m2

44.00*24.00 m2 1056.00
RAZEM 1056.00

6 ANALIZA
WŁASNA
KOD CPV
45212221-1
nr specyfi-
kacji
KK/05/07

WyposaŜenie sportowe wraz z ustawieniem: dwie tablice z koszami i konstruk-
cją podtrzymującą, siatka do piłki siatkowej wraz ze słupkami, dwie bramki do
pilki ręcznej wraz z siatkami i ich zamontowanie, siatka do tenisa ziemnego
wraz ze słupkami oraz z deklami umoŜliwiającymi zaślepienie otworu po de-
montaŜu słupków

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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KOSZTORYS  OFERTOWY
Budowa boiska sportowego o nawierzchni bitumicznej w m. Myślakowice

Lp. Opis Klucz wy-
konawczy

Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Budowa boiska sportowego o nawierzchni bitumicznej w m. Myślakowice
1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem-

nych - koryta pod nawierzchnie placów sportowych
ha 0.44*0.24 =

0.11
2 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoŜa pod wars-

twy konstrukcyjne nawierzchni-zdjęcie w-wy humusu gł.
śr. 15 cm

m2 44.00*24.00
= 1056.00

3 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po
zagęszcz. 20cm wraz z zabetonowanymi metalowymi tu-
lejami do montaŜu wyposaŜenia boiska ujętych w poz. 6

m2 44.00*24.00
= 1056.00

4 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wo-Ŝwirowych - warstwa wiąŜąca asfaltowa - grub.po za-
gęszcz. 2 cm

m2 44.00*24.00
= 1056.00

5 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wo-Ŝwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po za-
gęszcz. 4 cm

m2 44.00*24.00
= 1056.00

6 WyposaŜenie sportowe wraz z ustawieniem: dwie tablice
z koszami i konstrukcją podtrzymującą, siatka do piłki
siatkowej wraz ze słupkami, dwie bramki do pilki ręcznej
wraz z siatkami i ich zamontowanie, siatka do tenisa
ziemnego wraz ze słupkami oraz z deklami umoŜliwiają-
cymi zaślepienie otworu po demontaŜu słupków

kpl 1

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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