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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

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

OGÓLNODOSTĘPNE SPORTOWE BOISKO WIELOFUNKCYJNE CPV 45212221-1
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
1

d.1 B- 01.01.01
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych - koryta pod nawierzchnie boisk

ha 0.175

2
d.1 B - 02.01.01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do
15 cm za pomocą spycharek na odkład do ponownego
wykorzystania (odwóz nadmiaru ziemi urodzajnej kosz-
tem i staraniem wykonawcy)

m2 1750.000

3
d.1 B - 02.01.01

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie
kat. I-II  w przedziale ponad 10 do 30 m

m3 316.800

2 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
4

d.2 B- 04.01.01
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 1750.000

5
d.2 D- 08.03.01

Ława pod obrzeża betonowa z oporem - beton C12/15 m3 5.440

6
d.2 D- 08.03.01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4, gr. 5 cm

m 136.000

7
d.2 B - 04.02.01

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsą-
czającej w korycie lub na całej szerokości drogi - gru-
bość warstwy po zag. 15 cm

m2 1056.000

8
d.2 B - 04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego me-
chanicznie 0/31,5 mm - warstwa o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm

m2 1056.000

9
d.2 B - 04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego mineralnego stabilizo-
wanego mechanicznie 2/8 mm - warstwa o grubości po
zagęszczeniu 3,5 cm

m2 1056.000

10
d.2 B - 10.01.01

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego - ułożenie maty
granulatu gumowego SBR zespojonego lepiszczem PU
o gr. 10mm z wykonaniem natrysku PU z drobnym gra-
nulatem gumowym o gr. 3 mm i malowaniem linii boisk

m2 1056.000

11
d.2 B - 07.06.02

Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowe-
go C16/20

m3 3.930

12
d.2 B - 07.06.02

Osadzenie tulei do słupków i stojaków do koszykówki szt. 4.000

13
d.2 B - 07.06.02

Osadzenie tulei do słupków i stojaków do siatkówki i te-
nisa

szt. 2.000

14
d.2 B - 07.06.02

Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki
ręcznej

szt. 4.000

15
d.2 B - 07.06.02

Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych
do koszykówki o wysięgu 2,20 z regulowaną wysokością
tablicy, obręczą i zabezpieczeniem słupków przed ude-
rzeniem

szt. 2.000

16
d.2 B - 07.06.02

Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki i
tenisa ziemnego - słupki aluminowe owalne 100x120
mm z osłoną zabezpieczającą przed uderzeniem oraz
siatką

szt. 1.000

17
d.2 B - 07.06.02

Ustawienie w gotowych otworach bramek alumniowych
do piłki ręcznej i nożnej 2,08x3,03m z siatką

szt. 2.000

3 KOMUNIKACJA WOKÓŁ BOISKA Z KOSTKI BETONOWEJ  
18

d.3 B- 04.01.01
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 495.000

19
d.3 D- 08.03.01

Ława pod obrzeża betonowa z oporem - beton C12/15 m3 6.400

20
d.3 D- 08.03.01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4, gr. 5 cm

m 160.000

21
d.3 B - 04.02.01

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsą-
czającej w korycie lub na całej szerokości drogi - gru-
bość warstwy po zag. 15 cm

m2 495.000

22
d.3 B - 04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego me-
chanicznie 0/31,5 mm - warstwa o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm

m2 495.000

23
d.3 D- 05.03.23a

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - kostka szara

m2 477.960

4 OGRODZENIE
24

d.4 B - 07.06.01
Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowe-
go C16/20

m3 26.510

25
d.4 B - 07.06.01

Ogrodzenie boiska z siatki na słupkach z rur stalowych o
wysokości 4 m

m 94.000

26
d.4 B - 07.06.01

Ogrodzenie boiska z siatki na słupkach z rur stalowych o
wysokości 6 m - piłkochwty

m 66.000

27
d.4 B - 07.06.01

Furtka z kształtowników stalowych z wypelnieniem siatką
z zamkiem o wym. 120x300 cm - kompletna

szt. 1.000
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28

d.4 B - 07.06.01
Brama z kształtowników stalowych z wypelnieniem siat-
ką z zamkiem o wym. 300x3000 cm  - kompletna

szt. 1.000

5 BUDOWA OŚWIETLENIA BOISKA
5.1 Roboty ziemne
29

d.5.
1

E-00.00
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa oświetlenia - granice, pkt. główne, obsługa geode-
zyjna w trakcie budowy, pomiar powykonawczy

km 0.130

30
d.5.

1
E-00.00

Kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer.
dna do 0.4 m w gruncie kat. III

m 95.000

31
d.5.

1
E-00.00

Wykopy o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasy-
paniem dla słupów elektroenergetycznych linii napo-
wietrznych niskiego napiecia

m3 0.480

32
d.5.

1
E-00.00

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
szerokości do 0.4 m

m 95.000

33
d.5.

1
E-00.00

Zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i
szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III

m 95.000

34
d.5.

1
E-00.00

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elemen-
tach z betonu gruzowego o grubości do 30 cm

szt. 1.000

5.2 Roboty kablowe
35

d.5.
2

E-00.00
Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo-
wych ręcznie o przekroju do 3x4 mm2

m 95.000

36
d.5.

2
E-00.00

Montaż i podwieszenie rury osłonowej linii zasilającej
oświetlenie przy długości odcinków 5 m i średnicy rurki
białej  RL22 mm

odc. 7.000

37
d.5.

2
E-00.00

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do
120 mm2 - bednarka FeZn 25x4mm

m 130.000

38
d.5.

2
E-00.00

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewo-
dów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2
w wykopie

szt. 17.000

39
d.5.

2
E-00.00

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta-
kach lub kanałach zamkniętych

m 35.000

40
d.5.

2
E-00.00

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły
do 50 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.żył 16.000

5.3 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych
41

d.5.
3

E-01.00
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do
300 kg - słup stalowy ocynkowany sześciokątny h=8,0 m
na fundamencie F150

szt. 2.000

42
d.5.

3
E-01.00

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąga-
nie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości
latarń do 10 m

kpl.przew. 2.000

43
d.5.

3
E-01.00

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie o mo-
cy 150 W

szt. 2.000

44
d.5.

3
E-01.00

Montaż bezpiecznika BiWts 2A szt. 2.000

45
d.5.

3
E-01.00

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrz-
nej nn - ogranicznik przepięć

szt. 2.000

46
d.5.

3
E-01.00

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w grun-
cie kat.III

m 6.000

47
d.5.

3
E-01.00

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m
(metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III

szt. 2.000

48
d.5.

3
E-01.00

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły
do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.żył 12.000

49
d.5.

3
E-01.00

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach -
zabezpieczenie lini oświetleniowej w tablicy rozdzielczej
w budynku świetlicy

szt. 1.000

5.4 Roboty pomiarowe
50

d.5.
4

E-01.00
Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc. 2.000
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51

d.5.
4

E-01.00
Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napięcia

pomiar 1.000

52
d.5.

4
E-01.00

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pier-
wsza próba)

prób. 1.000

53
d.5.

4
E-01.00

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (na-
stępna próba)

prób. 2.000

6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  
54

d.6 B- 06.01.01
Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.
I-III

m2 249.000

55
d.6 B- 06.01.01

Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegeta-
cyjnej walcem gładkim

ha 0.025

56
d.6 B- 06.01.01

Humusowanie terenu z obsianiem trawą przy grubości
warstwy humusu 5 cm oraz pielęgnacją przez okres
gwarancji jakim będzie objęta inwestycja

m2 249.000

57
d.6 B- 00.00.00

Ławki bez oparcia na stojaku metalowym - obudowa sie-
dzeniowa drewniana z montażem

szt. 18.000

58
d.6 B- 00.00.00

Kosz metalowy na śmieci na słupku stalowym o poj. 35 l
z montażem

szt. 2.000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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KI Boisko PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
OGÓLNODOSTĘPNE SPORTOWE BOISKO WIELOFUNKCYJNE CPV 45212221-1

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
1

d.1 B- 01.01.01
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie boisk

ha

(50.0*35.0)/10000 ha 0.175
RAZEM 0.175

2
d.1 B - 02.01.01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spy-
charek na odkład do ponownego wykorzystania (odwóz nadmiaru ziemi uro-
dzajnej kosztem i staraniem wykonawcy)

m2

50.0*35.0 m2 1750.000
RAZEM 1750.000

3
d.1 B - 02.01.01

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II  w przedziale
ponad 10 do 30 m

m3

44.0*24.0*0.3 m3 316.800
RAZEM 316.800

2 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
4

d.2 B- 04.01.01
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

50.0*35.0 m2 1750.000
RAZEM 1750.000

5
d.2 D- 08.03.01

Ława pod obrzeża betonowa z oporem - beton C12/15 m3

(44.0+24.0)*2*0.04 m3 5.440
RAZEM 5.440

6
d.2 D- 08.03.01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo - piaskowej
1:4, gr. 5 cm

m

(44.0+24.0)*2 m 136.000
RAZEM 136.000

7
d.2 B - 04.02.01

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm

m2

44.0*24.0 m2 1056.000
RAZEM 1056.000

8
d.2 B - 04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm -
warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

44.0*24.0 m2 1056.000
RAZEM 1056.000

9
d.2 B - 04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego mineralnego stabilizowanego mechanicznie
2/8 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 3,5 cm

m2

44.0*24.0 m2 1056.000
RAZEM 1056.000

10
d.2 B - 10.01.01

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego - ułożenie maty granulatu gumowego
SBR zespojonego lepiszczem PU o gr. 10mm z wykonaniem natrysku PU z
drobnym granulatem gumowym o gr. 3 mm i malowaniem linii boisk

m2

44.0*24.0 m2 1056.000
RAZEM 1056.000

11
d.2 B - 07.06.02

Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego C16/20 m3

<stojak do koszykówki>1.90*0.80*1.0*2<szt> m3 3.040
<słupki do siatkówki i tenisa ziemnego>0.50*0.50*0.50*2<szt> m3 0.250
<bramki>0.4*0.4*1.0*4<szt> m3 0.640

RAZEM 3.930
12

d.2 B - 07.06.02
Osadzenie tulei do słupków i stojaków do koszykówki szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

13
d.2 B - 07.06.02

Osadzenie tulei do słupków i stojaków do siatkówki i tenisa szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

14
d.2 B - 07.06.02

Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

15
d.2 B - 07.06.02

Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki o wysię-
gu 2,20 z regulowaną wysokością tablicy, obręczą i zabezpieczeniem słupków
przed uderzeniem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

16
d.2 B - 07.06.02

Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki i tenisa ziemnego -
słupki aluminowe owalne 100x120 mm z osłoną zabezpieczającą przed ude-
rzeniem oraz siatką

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

- 5 -
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KI Boisko PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.2 B - 07.06.02
Ustawienie w gotowych otworach bramek alumniowych do piłki ręcznej i nożnej
2,08x3,03m z siatką

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3 KOMUNIKACJA WOKÓŁ BOISKA Z KOSTKI BETONOWEJ  
18

d.3 B- 04.01.01
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

7.0*47.0+2.0*47.0+1.50*24.0*2 m2 495.000
RAZEM 495.000

19
d.3 D- 08.03.01

Ława pod obrzeża betonowa z oporem - beton C12/15 m3

(47.0+33.0)*2*0.04 m3 6.400
RAZEM 6.400

20
d.3 D- 08.03.01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo - piaskowej
1:4, gr. 5 cm

m

(47.0+33.0)*2 m 160.000
RAZEM 160.000

21
d.3 B - 04.02.01

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm

m2

7.0*47.0+2.0*47.0+1.50*24.0*2 m2 495.000
RAZEM 495.000

22
d.3 B - 04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm -
warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

7.0*47.0+2.0*47.0+1.50*24.0*2 m2 495.000
RAZEM 495.000

23
d.3 D- 05.03.23a

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej 1:4 - kostka szara

m2

6.88*47.0+1.88*47.0+1.38*24.0*2 m2 477.960
RAZEM 477.960

4 OGRODZENIE
24

d.4 B - 07.06.01
Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego C16/20 m3

<piłkochwyty wys. 6m>1.90*0.80*1.0*16<szt> m3 24.320
<ogrodzenie wys. 4 m>0.30*0.30*1.0*16<szt> m3 1.440
<brama i furtka>0.5*0.5*1.0*3<szt> m3 0.750

RAZEM 26.510
25

d.4 B - 07.06.01
Ogrodzenie boiska z siatki na słupkach z rur stalowych o wysokości 4 m m

47.0*2 m 94.000
RAZEM 94.000

26
d.4 B - 07.06.01

Ogrodzenie boiska z siatki na słupkach z rur stalowych o wysokości 6 m - pił-
kochwty

m

33.0*2 m 66.000
RAZEM 66.000

27
d.4 B - 07.06.01

Furtka z kształtowników stalowych z wypelnieniem siatką z zamkiem o wym.
120x300 cm - kompletna

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.4 B - 07.06.01

Brama z kształtowników stalowych z wypelnieniem siatką z zamkiem o wym.
300x3000 cm  - kompletna

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5 BUDOWA OŚWIETLENIA BOISKA
5.1 Roboty ziemne
29

d.5.
1

E-00.00
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa oświetlenia - gra-
nice, pkt. główne, obsługa geodezyjna w trakcie budowy, pomiar powykonaw-
czy

km

0.13 km 0.130
RAZEM 0.130

30
d.5.

1
E-00.00

Kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie
kat. III

m

95.0 m 95.000
RAZEM 95.000

31
d.5.

1
E-00.00

Wykopy o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów
elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia

m3

(1.5*0.4*0.4)*2 m3 0.480
RAZEM 0.480

32
d.5.

1
E-00.00

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

poz.30 m 95.000
RAZEM 95.000

- 6 -
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33

d.5.
1

E-00.00
Zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w
gruncie kat. III

m

poz.30 m 95.000
RAZEM 95.000

34
d.5.

1
E-00.00

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu gruzowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5.2 Roboty kablowe
35

d.5.
2

E-00.00
Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie o przekroju
do 3x4 mm2

m

95 m 95.000
RAZEM 95.000

36
d.5.

2
E-00.00

Montaż i podwieszenie rury osłonowej linii zasilającej oświetlenie przy długości
odcinków 5 m i średnicy rurki białej  RL22 mm

odc.

7 odc. 7.000
RAZEM 7.000

37
d.5.

2
E-00.00

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 - bednarka
FeZn 25x4mm

m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

38
d.5.

2
E-00.00

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie

szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

39
d.5.

2
E-00.00

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

40
d.5.

2
E-00.00

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

2*8 szt.żył 16.000
RAZEM 16.000

5.3 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych
41

d.5.
3

E-01.00
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - słup stalowy
ocynkowany sześciokątny h=8,0 m na fundamencie F150

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

42
d.5.

3
E-01.00

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m

kpl.prz
ew.

2 kpl.prz
ew.

2.000

RAZEM 2.000
43

d.5.
3

E-01.00
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie o mocy 150 W szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

44
d.5.

3
E-01.00

Montaż bezpiecznika BiWts 2A szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

45
d.5.

3
E-01.00

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik
przepięć

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

46
d.5.

3
E-01.00

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m

6 m 6.000
RAZEM 6.000
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47

d.5.
3

E-01.00
Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania
udarowa) - grunt kat.III

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

48
d.5.

3
E-01.00

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

(3*2)*2 szt.żył 12.000
RAZEM 12.000

49
d.5.

3
E-01.00

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - zabezpieczenie lini
oświetleniowej w tablicy rozdzielczej w budynku świetlicy

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5.4 Roboty pomiarowe
50

d.5.
4

E-01.00
Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

2 odc. 2.000
RAZEM 2.000

51
d.5.

4
E-01.00

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

52
d.5.

4
E-01.00

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.5.

4
E-01.00

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

2 prób. 2.000
RAZEM 2.000

6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  
54

d.6 B- 06.01.01
Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

(50.0*2+33.0*2)*1.5 m2 249.000
RAZEM 249.000

55
d.6 B- 06.01.01

Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim ha

0.025 ha 0.025
RAZEM 0.025

56
d.6 B- 06.01.01

Humusowanie terenu z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 5 cm
oraz pielęgnacją przez okres gwarancji jakim będzie objęta inwestycja

m2

(50.0*2+33.0*2)*1.5 m2 249.000
RAZEM 249.000

57
d.6 B- 00.00.00

Ławki bez oparcia na stojaku metalowym - obudowa siedzeniowa drewniana z
montażem

szt.

 
18 szt. 18.000

RAZEM 18.000
58

d.6 B- 00.00.00
Kosz metalowy na śmieci na słupku stalowym o poj. 35 l z montażem szt.

 
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
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