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Wykonawca

PHU FARGO Michał

Gierczycki

 ul. Miła 12  42-202 

Częstochowa

Cena jednostkowa ryczałtowa brutto 

(z zastrzeżeniem pkt XV.7 SIWZ)/

Okres rękojmi

i gwarancji  na roboty /

Okres rękojmi

i gwarancji

na stolarkę otworową

1
Zabezpieczanie podłóg folią

m2 1 1,98

2
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2

szt. 2 32,27

3
Przymurowanie ściankę z cegieł o grub. ½ ceg. Na zaprawie 

cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian m2 6 144,32

4
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł- dostarczenie i 

obsadzenie belek stalowych do I NP. 180mm m 4 155,48

5

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na 

podłożu z cegieł lub betonowych na styku murów z ościeżnicami, 

opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi                                                                             

Krotność=2

m 5 9,87

6

Montaż drzwi wejściowych 80/90 metalowych laminowanych 

okleiną drewnopodobną ;

- z ościeżnica metalową malowaną proszkowo

-wyposażone w wizjer i 2 zamki wraz z okuciami

-wyposażenie w blokady antywyważeniowe

-otwierane do wewnątrz

m2 26 887,27

7

(z VII) Gruntowanie podłoży preparatami „CERESIT CT 17” i 

ATLAS UNIGRUNT”= powierzchnie pionowe                                                                                                         

Krotność=2
m2 1 7,03

8

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 

wewnętrznych- tynków gładkich bez gruntowania- klatki schodowe                                                                                        

poz.7
m2 3 6,27

9

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 

wewnętrznych- tynków gładkich bez gruntowania                                               

poz.7
m2 3 5,70

10
Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych

m2 2 1,56

11 Zabezpieczanie podłóg folią m2 1 1,98

12
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2

szt. 2 32,27

13

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na 

podłożu z cegieł lub betonowych na styku murów z ościeżnicami, 

opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi

Krotność=2

m 5 9,87

Zestawienie cen jednostkowych, okres rękojmi i gwarancji na roboty oraz okres rękojmi i gwarancji na stolarkę

otworową, zaoferowane przez Wykonawcę do przetargu z dnia 20.03.2019r. na realizację zadania: „Wymiana

stolarki drzwiowej w budynkach zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.”
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14

Montaż drzwi wejściowych 80/90 metalowych laminowanych 

okleiną drewnopodobną ;

- z ościeżnica metalową malowaną proszkowo

-wyposażone w wizjer i 2 zamki wraz z okuciami

-wyposażenie w blokady antywyważeniowe

-otwierane do wewnątrz

m2 26 887,27

15

(z VII) Gruntowanie podłoży preparatami „CERESIT CT 17” i 

ATLAS UNIGRUNT”= powierzchnie pionowe

Krotność=2
m2 1 7,03

16

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 

wewnętrznych- tynków gładkich bez gruntowania- klatki schodowe

poz.15
m2 3 5,70

17

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 

wewnętrznych- tynków gładkich bez gruntowania

poz.15
m2 1 5,70

18
Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych

m2 1 1,56

19
Okres  rękojmi i  gwarancji  na roboty 

miesiąc 2 36,00

20 Okres rękojmi i gwarancji na stolarkę  drzwiową miesiąc 5 brak
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