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Marcin Bartoś

PRZEDMIAR

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania 
kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz.1389 z póź. zmianami).
2. Podstawą wykonania i odbioru robót budowlanych jest projekt budowlany 
i szczegółowy projekt wykonawczy (część opisowa i graficzna 
łącznie odczytywana ze wszystkimi branżami), kosztorys służy tylko jako pomoc 
przy rozliczaniu wykonawcy z robót budowlanych.

Rychnowy 1B, 77-300 Człuchów,
tel 663922034

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

ADRES INWESTYCJI: z. o nr ewid. 66/5, 66/6, 66/7 i 66/8, ul. Wesoła 2, 26-652 Cerekiew, 
obręb ewid. Cerekiew Kolonia 0025, jednostka ewid. Zakrzew 142513_2, 
powiat radomski, województwo mazowieckie

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej - wyposażenie hali sportowej

NAZWA INWESTORA: Gmina Zakrzew

ADRES INWESTORA: Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

POZIOM CEN: 1 kw sekocenbud 2020 + ceny rynkowe

DATA OPRACOWANIA: 20.03.2020

BRANŻE: branża budowlana - budynek - wyposażenie hali sportowej

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogólne

Kod CPV 45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow  i roboty ziemne

Kod CPV 45260000 Wykonywanie pokry  dachowych

Kod CPV 45262300 Betonowanie

Kod CPV 45262311 Betonowanie konstrukcji

Kod CPV 45262350 Betonowanie bez zbrojenia

Kod CPV 45262310 Zbrojenie ( Przygotowanie i monta  zbrojenia)

Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie

Kod CPV 45430000 Pokrywanie podłóg i  cian

Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie

Kod CPV 45450000-6 Bezspoinowe systemy ocieplania  cian budynków

Kod CVP 45260000-7 Roboty hydroizolacyjne

Kod CPV 45421100-5 Monta  drzwi balkonowych i okien
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Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa
Upro
szczo

ne

Robo
cizna

Mater
iały

Sprz
ęt

KzMa
t

Kp Z Razem
Udzia

ł %
PTE opis PTE j.m.

PTE
ilość

PTE
Wartość

1 WYPOSAŻE
NIE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
%

1.1 Hala
sportowa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
%

1.2 Technologia
kuchni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
%

1.3 Wyposażenie
ppoż

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
%

1.4 Sale lekcyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
%

1.5 Sanitariaty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
%

1.6 Części
ogólnodostęp
ne

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
%

Kosztorys
razem

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
%

Słownie: zero i 00/100 zł
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
OBMIAR:

1 WYPOSAŻENIE

1.1 Hala sportowa

1
d.1.1 kalk. własna

Wyposażenie Boiska Centralnego kpl

1 kpl 1

RAZEM 1

2
d.1.1 kalk. własna

Siatkówka centralna z certyfikatem bezpieczeństwa B kpl

1 kpl 1

RAZEM 1

3
d.1.1 kalk. własna

Siatkówka poprzeczna z certyfikatem bezpieczeństwa B kpl

1 kpl 1

RAZEM 1

4
d.1.1 kalk. własna

Piłka ręczna centralna kpl

1 kpl 1

RAZEM 1

5
d.1.1 kalk. własna

Tenis ziemny kpl

1 kpl 1

RAZEM 1

6
d.1.1 kalk. własna

Tablica wyników na hali sportowej kpl

1 kpl 1

RAZEM 1

7
d.1.1 kalk. własna

Kotara grodząca halę na 2 sektory kpl

1 kpl 1

RAZEM 1

8
d.1.1 kalk. własna

Siatki ochronne na okna kpl

1 kpl 1

RAZEM 1

9
d.1.1 kalk. własna

Badminton kpl

1 kpl 1

RAZEM 1

10
d.1.1 kalk. własna

Liny i drabiny kpl

1 kpl 1

RAZEM 1

11
d.1.1 kalk. własna

Wyposażenie ruchome kpl

1 kpl 1

RAZEM 1

12
d.1.1 kalk. własna

Magazyn sprzętu sportowego kpl

1 kpl 1

RAZEM 1

13
d.1.1 kalk. własna

Tenis stołowy kpl

1 kpl 1

RAZEM 1

14
d.1.1 kalk. własna

Ławko wieszaki kpl

1 kpl 1

RAZEM 1

15
d.1.1 kalk. własna

Krzesła na poziomie płyty boiska kpl

50 kpl 50

RAZEM 50
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16

d.1.1 kalk. własna
Drabinki gimnastyczne kpl

1 kpl 1

RAZEM 1

17
d.1.1 kalk. własna

Wyposażenie szatni i sanitariatów kpl

1 kpl 1

RAZEM 1

18
d.1.1

kalk. własna Ławki gimnastyczne szt

20 szt 20

RAZEM 20

1.2 Technologia kuchni

19
d.1.2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalka ceramiczna wisząca, z zestawem
montażowym, syfonem
stalowym chrom połysk i baterią z wkładem ceramicznym i
lustrem

kpl.

1 kpl. 1

RAZEM 1

20
d.1.2

kalk. własna Dozownik mydła w
płynie ze stali nierdzewnej

kpl

1 kpl 1

RAZEM 1

21
d.1.2

kalk. własna Dozownik ręczników papierowych ze stali nierdzewnej kpl

1 kpl 1

RAZEM 1

22
d.1.2

kalk. własna Kosz na ręczniki
papierowe 30l

kpl

1 kpl 1

RAZEM 1

23
d.1.2

kalk. własna Stół roboczy 0,7x1,18x0,85 kpl

1 kpl 1

RAZEM 1

24
d.1.2

kalk. własna Basen mycia sprzętu z baterią sztorcową 0,7x0,7x0,85 kpl

2 kpl 2

RAZEM 2

25
d.1.2

kalk. własna Regał ociekowy
perforowany 70x40x180

kpl

4 kpl 4

RAZEM 4

26
d.1.2

kalk. własna Lada bemarowa 0,61x0,85x0,78 Moc: 1,4kW kpl

3 kpl 3

RAZEM 3

27
d.1.2

kalk. własna Zestaw kociołków przechylnych Moc: 18,0 kW kpl

1 kpl 1

RAZEM 1

28
d.1.2

kalk. własna Stół roboczy 0,7x1,77x0,85 kpl

1 kpl 1

RAZEM 1

29
d.1.2

kalk. własna Kuchnia elektryczna
4-palnikowa Moc: 17,1 kW/400V

kpl

2 kpl 2

RAZEM 2

30
d.1.2

kalk. własna Stół roboczy 0,85x1,18x0,85 kpl

1 kpl 1

RAZEM 1
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
31

d.1.2
kalk. własna Stół roboczy 278x85x85 kpl

1 kpl 1

RAZEM 1

32
d.1.2

kalk. własna Okienko podawcze 1,0x1,65 kpl

1 kpl 1

RAZEM 1

33
d.1.2

kalk. własna Szafa przelotowa 1,0x2,0 kpl

1 kpl 1

RAZEM 1

34
d.1.2

kalk. własna Okienko podawcze 1,0x2,0 kpl

1 kpl 1

RAZEM 1

35
d.1.2

kalk. własna Stół z otworem na odpadki 70x70x85 kpl

1 kpl 1

RAZEM 1

36
d.1.2

kalk. własna Zmywarka Moc: 8,5kW, 0,63x0,73x1,48 kpl

2 kpl 2

RAZEM 2

37
d.1.2

kalk. własna Stół roboczy 0,7x1,54x0,85 kpl

1 kpl 1

RAZEM 1

38
d.1.2

kalk. własna Stół roboczy 0,7x1,0x0,85 kpl

1 kpl 1

RAZEM 1

39
d.1.2

KNR-W 2-15
0130-01

Zawór ze złączką do węża d:15mm szt.

2 szt. 2

RAZEM 2

40
d.1.2

KNR 9-26
0101-02

Odwodnienia liniowe z tworzywa sztucznego o szerokości
w świetle 100 mm i wysokości do 100 mm

m

10 m 10

RAZEM 10

1.3 Wyposażenie ppoż

41
d.1.3

KNR-W 2-15
0138-01
analogia

Gaśnica szt.

19 szt. 19

RAZEM 19

42
d.1.3

KNR-W 2-15
0138-01

Szafka hydrantowa zabudowana w ścianie z zaworem
hydrantowym dn. 25 długość węża 30m

szt.

6 szt. 6

RAZEM 6

1.4 Sale lekcyjne

43
d.1.4

kalk. własna Rolety plisowane w salach lekcyjnych szt

13 szt 13

RAZEM 13

1.5 Sanitariaty

44
d.1.5

kalk. własna Podajnik papieru toaletowego ze stali nierdzewnej szt

15 szt 15

RAZEM 15

45
d.1.5

kalk. własna Szczotka do toalety ze stali nierdzewnej szt

15 szt 15
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 15

46
d.1.5

kalk. własna Dozownik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej szt

16 szt 16

RAZEM 16

47
d.1.5

kalk. własna Kosz na odpady 50l ze stali nierdzewnej szt

11 szt 11

RAZEM 11

48
d.1.5

kalk. własna Kosz na odpady 3l ze stali nierdzewnej szt

8 szt 8

RAZEM 8

49
d.1.5

kalk. własna Podajnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej szt

11 szt 11

RAZEM 11

1.6 Części ogólnodostępne

50
d.1.6

kalk. własna Tabliczki informacyjne przy drzwiach szt

49 szt 49

RAZEM 49

51
d.1.6

kalk. własna Gry - taniec hopla szt

1 szt 1

RAZEM 1

52
d.1.6

kalk. własna Gry - wąż szt

2 szt 2

RAZEM 2

53
d.1.6

kalk. własna Gry - naśladuj mnie szt

2 szt 2

RAZEM 2

54
d.1.6

kalk. własna Gry - Klasy szt

3 szt 3

RAZEM 3

55
d.1.6

kalk. własna Gry - Chińczyk szt

1 szt 1

RAZEM 1
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Kosztorys uproszczony

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
KOSZTORYS:

1 WYPOSAŻENIE

1.1 Hala sportowa

1
d.1.1 kalk. własna

Wyposażenie Boiska Centralnego kpl 1 0,00 0,00

2
d.1.1 kalk. własna

Siatkówka centralna z certyfikatem bezpieczeństwa
B

kpl 1 0,00 0,00

3
d.1.1 kalk. własna

Siatkówka poprzeczna z certyfikatem
bezpieczeństwa B

kpl 1 0,00 0,00

4
d.1.1 kalk. własna

Piłka ręczna centralna kpl 1 0,00 0,00

5
d.1.1 kalk. własna

Tenis ziemny kpl 1 0,00 0,00

6
d.1.1 kalk. własna

Tablica wyników na hali sportowej kpl 1 0,00 0,00

7
d.1.1 kalk. własna

Kotara grodząca halę na 2 sektory kpl 1 0,00 0,00

8
d.1.1 kalk. własna

Siatki ochronne na okna kpl 1 0,00 0,00

9
d.1.1 kalk. własna

Badminton kpl 1 0,00 0,00

10
d.1.1 kalk. własna

Liny i drabiny kpl 1 0,00 0,00

11
d.1.1 kalk. własna

Wyposażenie ruchome kpl 1 0,00 0,00

12
d.1.1 kalk. własna

Magazyn sprzętu sportowego kpl 1 0,00 0,00

13
d.1.1 kalk. własna

Tenis stołowy kpl 1 0,00 0,00

14
d.1.1 kalk. własna

Ławko wieszaki kpl 1 0,00 0,00

15
d.1.1 kalk. własna

Krzesła na poziomie płyty boiska kpl 50 0,00 0,00

16
d.1.1 kalk. własna

Drabinki gimnastyczne kpl 1 0,00 0,00

17
d.1.1 kalk. własna

Wyposażenie szatni i sanitariatów kpl 1 0,00 0,00

18
d.1.1

kalk. własna Ławki gimnastyczne szt 20 0,00 0,00

Razem dział: Hala sportowa 0,00

1.2 Technologia kuchni

19
d.1.2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalka ceramiczna wisząca, z zestawem
montażowym, syfonem
stalowym chrom połysk i baterią z wkładem
ceramicznym i
lustrem

kpl. 1 0,00 0,00

20
d.1.2

kalk. własna Dozownik mydła w
płynie ze stali nierdzewnej

kpl 1 0,00 0,00

21
d.1.2

kalk. własna Dozownik ręczników papierowych ze stali
nierdzewnej

kpl 1 0,00 0,00

22
d.1.2

kalk. własna Kosz na ręczniki
papierowe 30l

kpl 1 0,00 0,00

23
d.1.2

kalk. własna Stół roboczy 0,7x1,18x0,85 kpl 1 0,00 0,00

24
d.1.2

kalk. własna Basen mycia sprzętu z baterią sztorcową
0,7x0,7x0,85

kpl 2 0,00 0,00

25
d.1.2

kalk. własna Regał ociekowy
perforowany 70x40x180

kpl 4 0,00 0,00

26
d.1.2

kalk. własna Lada bemarowa 0,61x0,85x0,78 Moc: 1,4kW kpl 3 0,00 0,00

27
d.1.2

kalk. własna Zestaw kociołków przechylnych Moc: 18,0 kW kpl 1 0,00 0,00

28
d.1.2

kalk. własna Stół roboczy 0,7x1,77x0,85 kpl 1 0,00 0,00
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Kosztorys uproszczony

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
29

d.1.2
kalk. własna Kuchnia elektryczna

4-palnikowa Moc: 17,1 kW/400V
kpl 2 0,00 0,00

30
d.1.2

kalk. własna Stół roboczy 0,85x1,18x0,85 kpl 1 0,00 0,00

31
d.1.2

kalk. własna Stół roboczy 278x85x85 kpl 1 0,00 0,00

32
d.1.2

kalk. własna Okienko podawcze 1,0x1,65 kpl 1 0,00 0,00

33
d.1.2

kalk. własna Szafa przelotowa 1,0x2,0 kpl 1 0,00 0,00

34
d.1.2

kalk. własna Okienko podawcze 1,0x2,0 kpl 1 0,00 0,00

35
d.1.2

kalk. własna Stół z otworem na odpadki 70x70x85 kpl 1 0,00 0,00

36
d.1.2

kalk. własna Zmywarka Moc: 8,5kW, 0,63x0,73x1,48 kpl 2 0,00 0,00

37
d.1.2

kalk. własna Stół roboczy 0,7x1,54x0,85 kpl 1 0,00 0,00

38
d.1.2

kalk. własna Stół roboczy 0,7x1,0x0,85 kpl 1 0,00 0,00

39
d.1.2

KNR-W 2-15
0130-01

Zawór ze złączką do węża d:15mm szt. 2 0,00 0,00

40
d.1.2

KNR 9-26
0101-02

Odwodnienia liniowe z tworzywa sztucznego o
szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 100 mm

m 10 0,00 0,00

Razem dział: Technologia kuchni 0,00

1.3 Wyposażenie ppoż

41
d.1.3

KNR-W 2-15
0138-01
analogia

Gaśnica szt. 19 0,00 0,00

42
d.1.3

KNR-W 2-15
0138-01

Szafka hydrantowa zabudowana w ścianie z
zaworem hydrantowym dn. 25 długość węża 30m

szt. 6 0,00 0,00

Razem dział: Wyposażenie ppoż 0,00

1.4 Sale lekcyjne

43
d.1.4

kalk. własna Rolety plisowane w salach lekcyjnych szt 13 0,00 0,00

Razem dział: Sale lekcyjne 0,00

1.5 Sanitariaty

44
d.1.5

kalk. własna Podajnik papieru toaletowego ze stali nierdzewnej szt 15 0,00 0,00

45
d.1.5

kalk. własna Szczotka do toalety ze stali nierdzewnej szt 15 0,00 0,00

46
d.1.5

kalk. własna Dozownik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej szt 16 0,00 0,00

47
d.1.5

kalk. własna Kosz na odpady 50l ze stali nierdzewnej szt 11 0,00 0,00

48
d.1.5

kalk. własna Kosz na odpady 3l ze stali nierdzewnej szt 8 0,00 0,00

49
d.1.5

kalk. własna Podajnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej szt 11 0,00 0,00

Razem dział: Sanitariaty 0,00

1.6 Części ogólnodostępne

50
d.1.6

kalk. własna Tabliczki informacyjne przy drzwiach szt 49 0,00 0,00

51
d.1.6

kalk. własna Gry - taniec hopla szt 1 0,00 0,00

52
d.1.6

kalk. własna Gry - wąż szt 2 0,00 0,00

53
d.1.6

kalk. własna Gry - naśladuj mnie szt 2 0,00 0,00

54
d.1.6

kalk. własna Gry - Klasy szt 3 0,00 0,00

55
d.1.6

kalk. własna Gry - Chińczyk szt 1 0,00 0,00

Razem dział: Części ogólnodostępne 0,00
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Kosztorys uproszczony

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
Razem dział: WYPOSAŻENIE 0,00

Kosztorys razem 0,00
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Szczegółowy kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

KOSZTORYS:

1 WYPOSAŻENIE 0,00

1.1 Hala sportowa 0,00

1
d.1.1 kalk. własna

Wyposażenie Boiska
Centralnego

kpl 0,00 1 0,00

--Materiały--

1* Konstrukcja uchylna
składana w bok na ścianę
lub równoważna.
Konstrukcja stalowa,
wykonana z zamkniętych
profili lakierowanych
proszkowo na dowolny kolor
z palety RAL.

kpl 6,00000 0,00 0,0000

2* Mechanizm regulacji
wysokości zawieszenia
tablicy w zakresie 305-260
cm, cynkowany
galwanicznie.

kpl 6,00000 0,00 0,0000

3* Profesjonalna tablica do
koszykówki o wymiarach
180x105 cm, wykonana ze
szkła akrylowego o grubości
10 mm. Znakowanie
wewnętrznej linii taśmą o
szerokości 5 cm w kolorze
białym. Tablica mocowana
jest do ramy wzmacniającej
(wykonanej z zamkniętych
profili stalowych 35x35 mm,
lakierowanej proszkowo na
dowolny kolor z palety RAL)
za pomocą kątowników
(53x50 mm)malowanych w
kolorze białym RAL 9003
mat. Tablica posiada
wycięcie w miejscu
mocowania obręczy (obręcz
mocowana jest
bezpośrednio do ramy
stalowej, co znacznie
zwiększa trwałość tablicy).
Znakowanie i rozstaw
otworów mocujących
zgodnie z PN-EN 1270.

kpl 6,00000 0,00 0,0000

4* Osłona dolnej krawędzi
tablicy 180x105 cm,
materiał: poliuretan.
Szerokość wewn. 55 mm.
Mocowana do ramy tablicy
w 8 punktach przy pomocy
wkrętów.

kpl 6,00000 0,00 0,0000

5* Obręcz do koszykówki
profesjonalna, uchylna, na
sprężynach. Bezhakowy
system mocowania siatki
(tulejki przelotowe z prętem
wykonanym ze stali
nierdzewnej) lub
równoważna. Malowana
proszkowo. Kolor i rozstaw
otworów zgodny z normą
PN-EN 1270.

kpl 6,00000 0,00 0,0000

6* Siatka do obręczy
turniejowa, biała, sznur 5
mm, 12 zaczepów.

kpl 6,00000 0,00 0,0000
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Szczegółowy kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

7* Urządzenie bezpieczeństwa
dla konstrukcji z napędem
elektrycznym. Blokuje kosz
w przypadku zerwania lin
napędowych lub
uszkodzenia silnika.

kpl 6,00000 0,00 0,0000

8* Moduł zdalnego sterowania
silników (1 pilot na 2
konstrukcje elektryczne).

kpl 3,00000 0,00 0,0000

9* Montaż konstrukcji uchylnej
z napędem elektrycznym
(sterowanie na pilota oraz z
modułu). 1 pilot na jeden
kosz podstropowy.

kpl 6,00000 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 1 0,00

Cena jednostkowa

2
d.1.1 kalk. własna

Siatkówka centralna z
certyfikatem
bezpieczeństwa B

kpl 0,00 1 0,00

--Materiały--

1* Słupki do siatkówki
profesjonalne lub
równoważne. Wykonane z
profilu aluminiowego 80x80
mm w kształcie litery C,
lakierowanego proszkowo
na kolor czerwony (RAL
3020). Aparat napinający
dwuczęściowy, blokowany
mimośrodowo, w całości
ukryty wewnątrz profilu.
Konstrukcja aparatu
napinającego umożliwia
płynną regulację wysokości
siatki w zakresie 106-250
cm, do daje możliwość
używania słupków także do
gry w tenisa i badmintona
(korba w komplecie).

kpl 1,00000 0,00 0,0000

2* Tuleja profilu 80x80 mm,
stalowa (nierdzewna,
gatunek 304), dno
spawane.

kpl 1,00000 0,00 0,0000

3* Rama podłogowa stalowa,
cynkowana galwanicznie. W
okleinie drewnopodobnej
(dąb/buk/klon - w zależności
od koloru parkietu) bądź
syntetyczną wykładziną
sportową w kolorze
tożsamym do wykładziny na
hali. W komplecie z
oklejonym (jak wyżej)
deklem maskującym
wykonanym ze stali czarnej
cynkowanej galwanicznie.
Średnica całkowita ramy
215 mm, średnica dekla 180
mm.

kpl 2,00000 0,00 0,0000
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Szczegółowy kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

4* Osłony słupków do
siatkówki na sztywnej
konstrukcji ze sklejki o
grubości 0,6 cm i 0,9 cm lub
równoważne. Wypełnienie
stanowi pianka wtórnie
spieniona o grubości 3 cm i
gęstości ok. 100 kgm3.
Pokrycie wykonane jest z
materiałem PVC o
gramaturze 550 g/m2.
pokryte wytrzymałą tkaniną
PVC w kolorze czerwonym.
Konstrukcja sztywna,
mocowana w min. 2
punktach na rzep, składana
na zawiasie.

kpl 1,00000 0,00 0,0000

5* Siatka do siatkówki
turniejowa lub równoważna.
Górna linka stalowa, taśma
górna biała 7 cm, taśmy
boczne białe 5 cm.
Dodatkowo wyposażona w
boczne wzmocnienia.
Mocowanie do słupków w 4
punktach. Polipropylen,
kolor czarny, grubość 3 mm,
oczko 10x10 cm. Antenki
jednoczęściowe z
kieszeniami w komplecie.

kpl 1,00000 0,00 0,0000

6* Stanowisko sędziowskie do
siatkówki. Stalowe,
składane (wymiary po
złożeniu nie większe niż
235 cm wys., 80 cm szer.
15 cm grub.). Podest ze
stopniową regulacją
wysokości (min. 3 poziomy),
wykonany z aluminiowej
blachy ryflowanej.
Stanowisko mocowane do
słupka za pomocą rzepów w
3 punktach. Lakierowane
proszkowo na kolor
czerwony (RAL 3020),
wyposażone w kółka
ułatwiające transport.
Waga: nie więcej niż 50 kg.

kpl 1,00000 0,00 0,0000

7* Osłona stanowiska
sędziowskiego,
dwuczęściowa, pokryta
wytrzymałą tkaniną PVC w
kolorze czerwonym,
mocowana na rzepach,
grubość pianki min. 5 cm.
Lub równoważna.

kpl 1,00000 0,00 0,0000

8* Wieszak na siatkę ze stali
nierdzewnej, z uchwytem z
tworzywa.

kpl 1,00000 0,00 0,0000

9* Montaż tulei w podłożu kpl 2,00000 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 1 0,00

Cena jednostkowa

3
d.1.1 kalk. własna

Siatkówka poprzeczna z
certyfikatem
bezpieczeństwa B

kpl 0,00 1 0,00
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Szczegółowy kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

--Materiały--

1* Słupki do siatkówki
profesjonalne lub
równoważne. Wykonane z
profilu aluminiowego 80x80
mm w kształcie litery C,
lakierowanego proszkowo
na kolor czerwony (RAL
3020). Aparat napinający
dwuczęściowy, blokowany
mimośrodowo, w całości
ukryty wewnątrz profilu.
Konstrukcja aparatu
napinającego umożliwia
płynną regulację wysokości
siatki w zakresie 106-250
cm, do daje możliwość
używania słupków także do
gry w tenisa i badmintona
(korba w komplecie).

kpl 2,00000 0,00 0,0000

2* Tuleja profilu 80x80 mm,
stalowa (nierdzewna,
gatunek 304), dno
spawane.

kpl 4,00000 0,00 0,0000

3* Rama podłogowa stalowa,
cynkowana galwanicznie. W
okleinie drewnopodobnej
(dąb/buk/klon - w zależności
od koloru parkietu) bądź
syntetyczną wykładziną
sportową w kolorze
tożsamym do wykładziny na
hali. W komplecie z
oklejonym (jak wyżej)
deklem maskującym
wykonanym ze stali czarnej
cynkowanej galwanicznie.
Średnica całkowita ramy
215 mm, średnica dekla 180
mm.

kpl 4,00000 0,00 0,0000

4* Osłony słupków do
siatkówki na sztywnej
konstrukcji ze sklejki o
grubości 0,6 cm i 0,9 cm lub
równoważne. Wypełnienie
stanowi pianka wtórnie
spieniona o grubości 3 cm i
gęstości ok. 100 kgm3.
Pokrycie wykonane jest z
materiałem PVC o
gramaturze 550 g/m2.
pokryte wytrzymałą tkaniną
PVC w kolorze czerwonym.
Konstrukcja sztywna,
mocowana w min. 2
punktach na rzep, składana
na zawiasie.

kpl 3,00000 0,00 0,0000
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Szczegółowy kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

5* Siatka do siatkówki
turniejowa lub równoważna.
Górna linka stalowa, taśma
górna biała 7 cm, taśmy
boczne białe 5 cm.
Dodatkowo wyposażona w
boczne wzmocnienia.
Mocowanie do słupków w 4
punktach. Polipropylen,
kolor czarny, grubość 3 mm,
oczko 10x10 cm. Antenki
jednoczęściowe z
kieszeniami w komplecie.

kpl 2,00000 0,00 0,0000

6* Stanowisko sędziowskie do
siatkówki. Stalowe,
składane (wymiary po
złożeniu nie większe niż
235 cm wys., 80 cm szer.
15 cm grub.). Podest ze
stopniową regulacją
wysokości (min. 3 poziomy),
wykonany z aluminiowej
blachy ryflowanej.
Stanowisko mocowane do
słupka za pomocą rzepów w
3 punktach. Lakierowane
proszkowo na kolor
czerwony (RAL 3020),
wyposażone w kółka
ułatwiające transport.
Waga: nie więcej niż 50 kg.

kpl 2,00000 0,00 0,0000

7* Osłona stanowiska
sędziowskiego,
dwuczęściowa, pokryta
wytrzymałą tkaniną PVC w
kolorze czerwonym,
mocowana na rzepach,
grubość pianki min. 5 cm.
Lub równoważna.

kpl 2,00000 0,00 0,0000

8* Wieszak na siatkę ze stali
nierdzewnej, z uchwytem z
tworzywa.

kpl 2,00000 0,00 0,0000

9* Montaż tulei w podłożu kpl 4,00000 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 1 0,00

Cena jednostkowa

4
d.1.1 kalk. własna

Piłka ręczna centralna kpl 0,00 1 0,00

--Materiały--
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Szczegółowy kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

1* Bramka do piłki ręcznej
3,00x2,00 m - TYP 2
(zgodnie z PN-EN 749) z
certyfikatem
bezpieczeństwa B
(wystawionym przez
jednostkę akredytowaną
przez Polskie Centrum
Akredytacji). Głębokość
wewnątrz szkieletu
(mierzona od tylniej
krawędzi słupka do
początku łuku): góra: 100
cm, dół: 130 cm.
Profesjonalna, mocowana
do posadzki za pomocą
pokręteł (do uprzednio
zainstalowanych
talerzyków). Światło bramki
skręcane (narożniki
spawane), skręcane przy
pomocy aluminiowych
łączników, wykonane z
profilu aluminiowego o
przekroju kwadratowym
(80x80 mm), z
wewnętrznym
użebrowaniem
przeciwdziałającym
odkształceniom, malowane
dwukrotnie (podkład + pasy)
proszkowo na kolor biały
(RAL 9003) oraz niebieski
(RAL 5010), czerwony (RAL
3020) lub czarny (RAL
9005). Szkielet wykonany z
rury stalowej o średnicy 35
mm i grubości min. 2 mm,
zabezpieczony
antykorozyjnie poprzez
malowanie proszkowe na
kolor biały (RAL 9003). Tył
(szkielet bramki) składany
bez użycia narzędzi,
ułatwiający przenoszenie i
magazynowanie. W
komplecie talerzyki
cynkowane galwanicznie o
grubości min. 4 mm i
średnicy min. 75 mm (4 szt.)
z wspawaną nakrętką M12
(do montażu bramek do
posadzek drewnianych
bądź syntetycznych
nawierzchni klejonych do
płyt OSB); bezpieczne
pokrętła ogumowane w
kolorze szarym z trzpieniem
gwintowanym o długości
min. 30 mm (do mocowania
bramki do podłoża; 4
szt.);komplet narzędzi do
montażu, a także
wymienne, odporne na
warunki atmosferyczne
białe zapinki (mocowanie
siatki do światła; 35 szt.)
oraz białe zaczepy siatki
(mocowanie siatki do

kpl 2,00000 0,00 0,0000
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Szczegółowy kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

szkieletu; 30 szt.). Waga: 32
kg (+/- 5 kg).

2* Siatka na bramkę do piłki
ręcznej (3,00x2,00 m) z
certyfikatem
bezpieczeństwa B
(wystawionym przez
jednostkę akredytowaną
przez Polskie Centrum
Akredytacji). Głębokość:
góra: 80 cm, dół: 100 cm.
Wykonana linki
polipropylenowej o grubości
min. 5 mm, w kolorze
białym. Łączenie
bezwęzłowe, oczko
maksymalnie 10x10 cm. W
komplecie łapacz z
polipropylenu o gr. 5 mm
(oczko 10x10 cm) w kolorze
adekwatnym do koloru
pasów bramki, z
obciążeniem dolnej
krawędzi o wadze 400 g/mb
(+/- 10 g) oraz linka
mocująca łapacz do siatki
(na 4 lub 5 oczku).

kpl 2,00000 0,00 0,0000

3* Linki elastyczne do montażu
siatki do światła i szkieletu
bramki;

kpl 2,00000 0,00 0,0000

4* Montaż bramek do piłki
ręcznej

kpl 2,00000 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 1 0,00

Cena jednostkowa

5
d.1.1 kalk. własna

Tenis ziemny kpl 0,00 1 0,00

--Materiały--

1* Słupki 2szt do tenisa
ziemnego profesjonalne.
Wykonane z profilu
aluminiowego 80x80 mm,
lakierowanego proszkowo
na kolor zielony (RAL
6005). Aparat napinający w
całości oraz korba
(chowana w słupku) w
komplecie.

kpl 1,00000 0,00 0,0000

2* Tuleja profilu 80x80 mm,
stalowa (nierdzewna,
gatunek 304), dno
spawane.

kpl 2,00000 0,00 0,0000
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Szczegółowy kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

3* Rama podłogowa stalowa,
cynkowana galwanicznie. W
okleinie drewnopodobnej
(dąb/buk/klon - w zależności
od koloru parkietu) bądź
syntetyczną wykładziną
sportową w kolorze
tożsamym do wykładziny na
hali. W komplecie z
oklejonym (jak wyżej)
deklem maskującym
wykonanym ze stali czarnej
cynkowanej galwanicznie.
Średnica całkowita ramy
215 mm, średnica dekla 180
mm.

kpl 1,00000 0,00 0,0000

4* Siatka do tenisa ziemnego
polietylenowa, grubość 3
mm, z fartuchem, kolor
czarny.

kpl 1,00000 0,00 0,0000

5* Podpórki do gry singlowej,
aluminiowe. Podstawa z
blachy o gr. 3 mm i średnicy
70 mm, słupek z rurki o
średnicy 22 mm. Część
górna (widełki) spawane, z
pręta o średnicy 8 mm.
Wysokość 1,07 m. .

kpl 1,00000 0,00 0,0000

6* Stanowisko sędziowskie do
tenisa ziemnego
aluminiowe, skręcane z
siedziskiem
polipropylenowym (z
wysokim oparciem,
standardowo w kolorze
żółtym) i podłokietnikami.
Schody wykonane z
aluminiowej blachy
ryflowanej, podłokietniki z
rury aluminiowej o35 mm.

kpl 1,00000 0,00 0,0000

7* Taśma regulacyjna do siatki
do tenisa ziemnego.
Poliestrowa, z rzepem,
zakończona
karabińczykiem, szerokość
50 mm. Kolor biały.

kpl 1,00000 0,00 0,0000

8* Montaż tulei w podłożu kpl 2,00000 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 1 0,00

Cena jednostkowa

6
d.1.1 kalk. własna

Tablica wyników na hali
sportowej

kpl 0,00 1 0,00

--Materiały--

1* Tablica wyników kpl 1,00000 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 1 0,00

Cena jednostkowa

7
d.1.1 kalk. własna

Kotara grodząca halę na 2
sektory

kpl 0,00 1 0,00

--Materiały--
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Szczegółowy kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

1* Kotara siatkowo-tkaninowa.
Do wysokości 3,0 m tkanina
poliestrowo-bawełniana o
gramaturze min. 245 (+/-
20) g/m2, w kolorze
zielonym lub niebieskiem,
trudnozapalna. Powyżej:
siatka ochronna
polipropylenowa o oczku
100x100 mm, grubość
splotu min. 3 mm, kolor
zielony lub niebieski.
Wymiar całkowity: 27,5x7,5
m. W górnej części siatki
dodatkowe przeszycia 30 i
60 cm. W dolnej krawędzi
tkaniny wszyte obciążenie
200g/mb.

kpl 1,00000 0,00 0,0000

2* "Konstrukcja kotary
grodzącej składanej
poziomo, z napędem
elektrycznym. Szyna
aluminiowa. Sterowanie:
centrala SOMFY Centralis
Uno mocowana w skrzynce
z ograniczonym dostępem
instalowana w dowolnym
miejscu na hali. Elementy
stalowe konstrukcji
zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez
malowanie proszkowe lub
cynkowanie galwaniczne.
Mocowane do konstrukcji
dachu (dźwigary stalowe lub
drewniane) za pomocą
indywidualnie dopasowanej
konstrukcji mocującej
(adaptacyjnej) zależnej od
typu i rozstawu dźwigarów.
Zdalne sterowanie pilotem
działa do 50 metrów (w
strefie nie ograniczonej
ścianami z materiałów
pochłaniających fale
radiowe, np. beton, cegła
itp.). W komplecie z
konstrukcją dostarczane są
2 piloty zdalnego
sterowania. Centralka
sterująca posiada
możliwość zwiększenia
ilości pilotów do 15 sztuk.
Dodatkowo istnieje
możliwość zainstalowania
na hali skrzynki sterującej
napędem (w miejscu
wyznaczonym przez
użytkownika)
zabezpieczonej przed
dostępem osób trzecich
przez zamek patentowy. "

kpl 1,00000 0,00 0,0000

3* Montaż konstrukcji kotary
grodzącej z napędem
elektrycznym

kpl 1,00000 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 1 0,00
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Szczegółowy kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Cena jednostkowa

8
d.1.1 kalk. własna

Siatki ochronne na okna kpl 0,00 1 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,00000 0,00 0,0000

--Materiały--

2* Siatka osłonowa PE
(polietylenowa, węzłowa).
Grubość splotu 2-3 mm,
oczko 50x50 mm. Kolor
biały. Siatka rozpinana na
szpilach z uchem.
Mocowana do linki stalowej
w oploci PVC gr. 4 mm za
pomocą cynkowanycn
spinek.

kpl 1,00000 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 1 0,00

Cena jednostkowa

9
d.1.1 kalk. własna

Badminton kpl 0,00 1 0,00

--Materiały--

1* Słupki przejezdne do
badmintona lub
równoważne. Konstrukcja
stalowa, lakierowana
proszkowo na kolor
czerwony (RAL 3020) lub
niebieski (RAL 5010).
Każdy słupek obciążony jest
balastem o wadze ok. 60
kg. Dodatkowo, jeden ze
słupków wyposażony jest w
aparat napinający.
Konstrukcja posiada stopki
gumowe niebrudzące oraz
kółka ułatwiające
przemieszczanie zestawu.

kpl 1,00000 0,00 0,0000

2* Siatka do badmintona w
kolorze zielonym lub
czarnym

kpl 1,00000 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 1 0,00

Cena jednostkowa

10
d.1.1 kalk. własna

Liny i drabiny kpl 0,00 1 0,00

--Materiały--

1* Konstrukcja podstropowa
(szyna jezdna) do
zawieszania lin, drabin i
kółek gimnastycznych.
Konstrukcja stalowa,
mocowana do stropu hali
sportowej, lakierowana
proszkowo na dowolny kolor
z palety RAL. Konstrukcja
umożliwia ściągnięcie lin i
drabin do boku hali.

m2 1,00000 0,00 0,0000

2* Lina do wspinania 9 m kpl 2,00000 0,00 0,0000

3* Drabinka sznurowa 9 m kpl 2,00000 0,00 0,0000

4* Montaż konstrukcji lin i
drabin

kpl 1,00000 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00
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Szczegółowy kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 1 0,00

Cena jednostkowa

11
d.1.1 kalk. własna

Wyposażenie ruchome kpl 0,00 1 0,00

--Materiały--

1* Skrzynia gimnastyczna
trapezowa, 5 - częściowa z
wózkiem 2 kołowym,
pokrycie skóra naturalna.
Segmenty skrzyni
wykonane ze sklejki iglastej
18 mm, narożniki i czopy z
drewna bukowego. Wysoką
sztywność każdego
segmentu zapewnia
łączenie poszczególnych
jego elementów poprzez
klejenie i skręcanie, a
stabilność całej skrzyni
zapewniają pasowane
czopy. Górny segment
skrzyni stanowi płyta
wiórowa o gr. 18 mm, mata
z włókna kokosowego o gr.
40 mm i pianka ok. 15 mm
pokryta skórą. Dolny
segment ma cztery
antypoślizgowe stopki. W
drugim segmencie od góry
otwór umożliwiający
zaczepienie ławki. Skrzynia
jest wyposażona w wózek
transportowy, który jest
zamontowany w dolnym
segmencie.

m2 2,00000 0,00 0,0000

2* Kozioł gimnastyczny z
regulacja wysokości w
zakresie 110-170 cm.
Korpus wykonany z drewna
klejonego, pokrytego otuliną
elastyczną i naturalną
skórą. Podstawa z profili
stalowych malowanych
proszkowo. Cztery nogi
podstawy zabezpieczone
niebrudzącymi stopkami z
tworzywa, a dwie z nich
dodatkowo wyposażone w
kółka ułatwiające transport.

kpl 2,00000 0,00 0,0000

3* Odskocznia gimnastyczna
standard. Wykonana ze
specjalnie profilowanej
sklejki liściastej, pokryta
wykładziną
dywanopodobną.
Wyposażona w amortyzator
z mikrogumy zwiększający
elastyczność. Wymiary
blatu: 1200x600 mm.
Wysokość czoła odskoczni -
15 cm.

kpl 2,00000 0,00 0,0000
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Szczegółowy kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

4* Równoważnia
gimnastyczna wysoka, 5 m.
Przyrząd do wykonywania
ćwiczeń z zakresu
koordynacji ruchowej i
równowagi ciała.
Równoważnia składa się z
belki wykonanej z drewna
iglastego klejonego  i
metalowej podstawy z
regulowaną skokowo co 5
cm wysokością w zakresie
od 80 – 120 cm. Belka
równoważni o przekroju
165x145 mm, szerokość
części górnej wynosi 110
mm. Powierzchnia
pracująca belki  wyłożona
jest styrogumą o gr.5 mm o
właściwościach sprężystych
a następnie pokryta
wykładziną antypoślizgową
gwarantującą
bezpieczeństwo kroku i
balansowania. Podstawa
metalowa w miejscach
styku z podłożem
wyposażona w gumowe
ochraniacze
przeciwpoślizgowe.
Szerokość nóg 1100 mm. W
komplecie wózek 4-kołowy
ułatwia przemieszczanie się
równoważni.

kpl 2,00000 0,00 0,0000

5* Materac gimnastyczny
200x120x5 cm, z
narożnikami i uchwytami.
Pokrycie z materiału PVC
jednostronnie powlekanego,
spód z materiału
antypoślizgowego.
Wypełnienie stanowi pianka
poliuretanowa wtórnie
spieniona ~80 kg/m3.

kpl 20,00000 0,00 0,0000

6* Materac gimnastyczny
200x120x10 cm, z
narożnikami i uchwytami.
Pokrycie z materiału PVC
jednostronnie powlekanego,
spód z materiału
antypoślizgowego.
Wypełnienie stanowi pianka
poliuretanowa wtórnie
spieniona ~80 kg/m3.

kpl 20,00000 0,00 0,0000

7* Materac gimnastyczny
200x120x20 cm, z
narożnikami i uchwytami.
Pokrycie z materiału PVC
jednostronnie powlekanego,
spód z materiału
antypoślizgowego.
Wypełnienie stanowi pianka
poliuretanowa wtórnie
spieniona ~80 kg/m3.

kpl 20,00000 0,00 0,0000
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Szczegółowy kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

8* Ławka gimnastyczna –
długość 2,0 m. Płyta górna
oraz belka ławki wykonane
są z drewna iglastego
lakierowanego bezbarwnie,
a podpory środkowe i nogi z
kształtowników stalowych
cynkowanych galwanicznie.
Nogi wyposażone są w
antypoślizgowe,
niebrudzące podłogi stopki.
Ławki posiadają jeden
zaczep umożliwiający
zawieszenie jej na szczeblu
drabiny gimnastycznej lub w
otworze skrzyni
gimnastycznej. Po
odwróceniu belka ławki o
szerokości około 100 mm
może służyć jako
równoważnia do ćwiczeń.

kpl 10,00000 0,00 0,0000

9* Ławka gimnastyczna –
długość 3,0 m. Płyta górna
oraz belka ławki wykonane
są z drewna iglastego
lakierowanego bezbarwnie,
a podpory środkowe i nogi z
kształtowników stalowych
cynkowanych galwanicznie.
Nogi wyposażone są w
antypoślizgowe,
niebrudzące podłogi stopki.
Ławki posiadają jeden
zaczep umożliwiający
zawieszenie jej na szczeblu
drabiny gimnastycznej lub w
otworze skrzyni
gimnastycznej. Po
odwróceniu belka ławki o
szerokości około 100 mm
może służyć jako
równoważnia do ćwiczeń.

kpl 10,00000 0,00 0,0000

10* Piłka lekarska ciśnieniowa,
pompowana, 3 kg. Powłoka
syntetyczna; ciśnienie stałe;
kolor różowy, niebieski lub
brązowy; tworzywo
zgrzewane (nie zszywane,
jednolite). Piłki  o
regularnych kształtach,
wykonane ze specjalnej
nietoksycznej gumy
syntetycznej . Piłka
pompowana przy użyciu
normalnej pompki, wentyl
wymienny.

kpl 5,00000 0,00 0,0000

11* Piłka lekarska ciśnieniowa,
pompowana, 4 kg. Powłoka
syntetyczna; ciśnienie stałe;
kolor różowy, niebieski lub
brązowy; tworzywo
zgrzewane (nie zszywane,
jednolite). Piłki  o
regularnych kształtach,
wykonane ze specjalnej
nietoksycznej gumy
syntetycznej .

kpl 5,00000 0,00 0,0000
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Szczegółowy kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

12* Piłka lekarska ciśnieniowa,
pompowana, 5 kg. Powłoka
syntetyczna; ciśnienie stałe;
kolor różowy, niebieski lub
brązowy; tworzywo
zgrzewane (nie zszywane,
jednolite). Piłki  o
regularnych kształtach,
wykonane ze specjalnej
nietoksycznej gumy
syntetycznej . Piłka
pompowana przy użyciu
normalnej pompki, wentyl
wymienny.

kpl 5,00000 0,00 0,0000

13* Drążek zakładany na
drabinę gimnastyczną.
Konstrukcja drążka stalowa,
zabezpieczona
antykorozyjnie poprzez
lakierowanie proszkowe na
kolor srebrny (RAL 9006).
Drążek o średnicy 30 mm
wykonany jest z klejonego
drewna, wzmocniony
wewnętrznie prętem
stalowym. Może być
zawieszany na drabinie
gimnastycznej o szerokości
90 cm, posiadającej
szczeble o grubości do 32
mm i wysokości do 42 mm.
Dopuszczalne statyczne
obciążenie drążka: 120 kg.
Ruchome ramiona
umożliwiają regulację
wysokości i odległości
drążka od drabiny (długość
ramion górne - 100 cm,
dolne - 74 cm).

kpl 6,00000 0,00 0,0000

14* Piłka ręczna kpl 20,00000 0,00 0,0000

15* Piłka do siatkówki kpl 20,00000 0,00 0,0000

16* Piłka do koszykówki kpl 20,00000 0,00 0,0000

17* Piłka nożna halowa kpl 20,00000 0,00 0,0000

18* Rakietki do tenisa
stołowego z okładzinami
Norm 1,7 mm do nauki
początkowej. Okładziny z
atestem ITTF.

kpl 12,00000 0,00 0,0000
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Szczegółowy kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

19* "Kompresor. Prosty w
obsłudze selektor wyboru
pozwala na dokładne
ustawienie wybranej
wartości ciśnienia w Bar,
zgodnie z aktualną potrzebą
Funkcja automatycznego
wyłączenia zapewnia
idealny efekt precyzyjnego
napompowania za każdym
razem; bez ryzyka
niedopompowania lub
przekroczenia zadanego
ciśnienia.
Kompresor może być
zasilany prądem zmiennym
230 V lub z gniazda
zapalniczki samochodowej
12 V - umożliwia to
wszechstronne
wykorzystanie."

kpl 2,00000 0,00 0,0000

20* "BRAMKA DO
TCHOUKBALL
Wykonana ze stalowej rury
malowanej proszkowo na
kolor szary RAL 9006.
Zabezpieczona
antykorozyjnie przez
cynkowanie galwaniczne.
Regulowany kąt nachylenia
(50 st., 52,5 st., 55 st., 57,5
st., 60 st.)
Wymiar 100x100 cm
Bramka posiada siatkę PE o
oczku 50x50 mm
mocowaną przy pomocy
linki gumowej."

kpl 2,00000 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 1 0,00

Cena jednostkowa

12
d.1.1 kalk. własna

Magazyn sprzętu
sportowego

kpl 0,00 1 0,00

--Materiały--

1* Wieszak na 2 komplety
słupków. Stalowy,
lakierowany proszkowo na
kolor srebrny (RAL 9006).
W miejscach kontaktu z
profilem słupka do siatkówki
wyklejony filcem w celu
zabezpieczenia powłoki
lakierniczej słupka.

kpl 3,00000 0,00 0,0000

2* Wózek na piłki stalowy
zamykany, składany.
Konstrukcja stalowa (pręty
zgrzewane), lakierowana
proszkowo, na około 60
piłek. Zamykany na kłódkę
(w komplecie), na kółkach
gumowych niebrudzących,

kpl 8,00000 0,00 0,0000
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Szczegółowy kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

3* Regał metalowy
magazynowy 5 półkowy
wym. 2000x1000x400 mm,
malowany proszkowo lub
cynkowany stelaż
metalowy, półki z płyty
regulowane. Obciążenie
minimum 200 kg.

kpl 8,00000 0,00 0,0000

4* Wózek na materace. Na
konstrukcji stalowej
lakierowanej proszkowo, 2
koła skrętne, 2 z hamulcem.
Dopuszczalne obciążenie
min. 100 kg.

kpl 4,00000 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 1 0,00

Cena jednostkowa

13
d.1.1 kalk. własna

Tenis stołowy kpl 0,00 1 0,00

--Materiały--

1* Stół do tenisa stołowego
pokryty lakierem w kolorze
niebieskim , wykonany z
profili stalowych w tym
część górna stołu o
grubości 25 mm, rama
wzmacniająca gr. 60 mm,
nogi z profili stalowych o
wym. 60 x 40 mm. Stół ma
być wyposażony w 4 kółka
na łożyskach 100 mm
średnicy z hamulcami oraz
posiadać system
bezpieczeństwa
uniemożliwiający
przewrócenie się. Ochrona
blatu poprzez dodatkowy
specjalny lakier , łącznik
blatów, regulacja poziomu
stołu (do 25mm).

kpl 4,00000 0,00 0,0000

2* Siatka do tenisa stołowego
w kolorze niebieskim musi
być przykręcana z
regulowaną wysokością
oraz zaopatrzona w uchwyty
metalowe.

kpl 4,00000 0,00 0,0000

3* Stolik sędziowski stabilny i
składany z uchwytem do
przenoszenia .Waga 16 kg,
kolor czarny lub niebieski.

kpl 4,00000 0,00 0,0000

4* Numeratr - składany z
miękkiego PCV. Wygodny w
użyciu i lekki. Numerki ze
sztywnego PCV. Kieszonki
na oznaczenie wziętych
przez zawodnika przerw i
udzielone kartki. Sety 1-5.
Kolor czarny.

kpl 4,00000 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 1 0,00

Cena jednostkowa

14
d.1.1 kalk. własna

Ławko wieszaki kpl 0,00 1 0,00

--Materiały--
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Szczegółowy kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

1* Ławko-wieszaki w
szatniach, podwójny
2,00x1,60x0,30 m.
Wykonana jest z profili
stalowych, malowanych
lakierem
proszkowym.Siedzisko
wykonane z drewnianych
listew malowanych lakierem
bezbarwnym. Wysokość
ławki - 40 cm. Ławko-
wieszak posiada półkę na
obuwie wykonaną z profili
stalowych.  Wieszaki
wyposażone są w haki w
rozstawie 15 cm.

kpl 6,00000 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 1 0,00

Cena jednostkowa

15
d.1.1 kalk. własna

Krzesła na poziomie płyty
boiska

kpl 0,00 50 0,00

--Materiały--

1* Krzesło jak na
wizualizacjach

kpl 1,00000 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 50 0,00

Cena jednostkowa

16
d.1.1 kalk. własna

Drabinki gimnastyczne kpl 0,00 1 0,00

--Materiały--

1* Drabinka gimnastyczna
przyścienna 1,6x2,2 m
(podwójna). Boki wykonane
są z drewna iglastego
30x100 mm, szczeble ze
sklejki
równoległowarstwowej
30x40 mm.

kpl 18,00000 0,00 0,0000

2* Montaż drabinki podwójnej kpl 90,00000 0,00 0,0000

3* Wspornik mocujący
drabinkę. Wysięgnik 160
mm, stalowy, cynkowany
galwanicznie (w kształcie
litery "T").

kpl 18,00000 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 1 0,00

Cena jednostkowa

17
d.1.1 kalk. własna

Wyposażenie szatni i
sanitariatów

kpl 0,00 1 0,00

--Materiały--
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Szczegółowy kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

1* Szafa ubraniowa podwójna
wykonana z blachy stalowej
o wymiarze 600x490x1800
mm. Posiada 4 schowki,
komora wyposażona w
drążek i haczyki. Kolor
szary Ral jak w projekcie.
Drzwi wyposażone w
wywietrzniki. Szafki
zamykane na klucz. Szafki
posiadają jeden klucz
uniwersalny pasujący do
każdego zamku.

kpl 104,00000 0,00 0,0000

2* Ławka wysuwana,
przeznaczona do szaf
szatniowych bez nóżek.
Konstrukcja wykończona
farbą proszkową w kolorze
szarym, siedzisko z
lakierowanego rusztu
drewnianego (listwy
sosnowe). Wymiary ławki
dopasowane do szafy
ubraniowej.

kpl 104,00000 0,00 0,0000

3* Dozownik mydła Wykonany
ze stali nierdzewnej,
matowy, posiadający
zbiornik z pokrywką na
mydło w płynie, o
pojemności od 0,8 do 1,0 l,
pompka stanowi oddzielną
wymienną część,
umożliwiający zmianę
systemu dozowania (piana,
spray, mydło nalewane,
mydło w płynie w
hermetycznych woreczkach,
posiadający zlicowany z
powierzchnia urządzenia
stalowy zamek bębenkowy,
niewidoczne zawiasy,
kluczyk kompatybilny z
podajnikiem ręczników  i
pojemnikiem na papier
toaletowy o wymiarach:
szerokość od 11 do 13 cm,
wysokość od 25 do 27 cm,
głębokość od 10 do 11 cm

kpl 11,00000 0,00 0,0000

4* "Dozownik na mydło przy
prysznicu
pojemność zbiornika 800 ml
+/- 50 ml
– mydło uzupełniane z
kanistra
– dostępny w kolorze białym
– ciemnoszare okienko do
kontroli poziomu mydła
– wykonany z wysokiej
jakości tworzywa ABS
– zamykany na kluczyk
- Możliwość otwierania
dozownika bez kluczyka,
 -pojemnik na mydło
zamykany wieczkiem
"

kpl 21,00000 0,00 0,0000

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 6676  Użytkownik: Bartoś

- 29 -



Szczegółowy kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

5* "Pojemnik na ręczniki
papierowe
Wykonany ze stali
nierdzewnej (pokrywa i tylna
ścianka) , matowy,
pojemność do 500 szt.
Ręczników, posiadający
okienko do kontroli ilości
ręczników umieszczony na
froncie, posiadający
zlicowany z powierzchnia
urządzenia stalowy zamek
bębenkowy, zawiasy
niewidoczne, łączenia na
bokach szlifowane i
spawane, kluczyk
kompatybilny z
dozownikiem mydła i
pojemnikiem na papier
toaletowy, o wymiarach:
szerokość od 25 do 26 cm,
wysokość od 26 do 27 cm,
głębokość od 11do 12 cm"

kpl 11,00000 0,00 0,0000

6* "Kosz na śmieci 5l
- wykonany z wysokiej
jakości stali o podwyższonej
odporności na
odkształcenia
- dodatkowo wzmocniony
wewnętrzną obręczą z
tworzywa sztucznego oraz
pełnym, zamkniętym dnem
- elegancki, wytrzymały
przycisk pedałowy, z
zabezpieczeniem przed
porysowaniem podłogi
- niewidoczny, trwały,
mechanizm unoszenia
pokrywy z systemem
powolnego, cichego
opadania
- wyjmowane wewnętrzne
wiadro z uchwytami,
wykonane z najwyższej
jakości tworzywa
sztucznego
- wiadro z otworem do
mocowania worka
ukrywającym jego nadmiar -
uchwyt do wygodnego
przenoszenia kosza
- spód zabezpieczony przed
zarysowaniem podłogi"

kpl 11,00000 0,00 0,0000
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Szczegółowy kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

7* "Pojemnik na papier
toaletowy
Wykonany ze stali
nierdzewnej (obudowa i
tylna ścianka), matowy,
posiadający na froncie
okienko do kontroli ilości
papieru, posiadający
zlicowany z powierzchnia
urządzenia stalowy zamek
bębenkowy, niewidoczne
zawiasy,  łączenia na
bokach szlifowane i
spawane, dostosowany do
papieru o maksymalnej
średnicy 19 cm, kluczyk
kompatybilny z
dozownikiem mydła i
podajnikiem ręczników, o
wymiarach: szerokość od
22 do 23 cm, wysokość od
23 do 24 cm, głębokość od
11 do 12 cm"

kpl 10,00000 0,00 0,0000

8* Szczotka do WC - tuba
stojąca wykonana ze stali
nierdzewnej matowej.
Rączka szczotki
wyposażona jest w
przykrywkę tuby, która
zapobiega wydostawaniu
sie zapachu. Na dnie tuby
znajduje się plastikowa
miseczka, którą można
wyjmować. Pozwala to na
łatwe utrzymanie szczotki w
czystości. Wysokość 39 cm,
średnica 10,5 cm.

kpl 10,00000 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 1 0,00

Cena jednostkowa

18
d.1.1

kalk. własna Ławki gimnastyczne szt 0,00 20 0,00

--Materiały--

1* 0000164 Ławki gimnastyczne szt 1,00000 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 20 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Hala sportowa 0,00

1.2 Technologia kuchni 0,00

19
d.1.2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalka ceramiczna
wisząca, z zestawem
montażowym, syfonem
stalowym chrom połysk i
baterią z wkładem
ceramicznym i
lustrem

kpl. 0,00 1 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,95000 0,00 0,0000

--Materiały--

2* 6320299 umywalki porcelanowe szt. 1,00000 0,00 0,0000

3* 6328600 wsporniki do umywalek szt. 1,00000 0,00 0,0000

4* 5717000 syfon stalowy chrom połysk szt. 1,00000 0,00 0,0000

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,00000 0,0000
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Szczegółowy kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

--Sprzęt--

6* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t
(1)'

m-g 0,14000 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 1 0,00

Cena jednostkowa

20
d.1.2

kalk. własna Dozownik mydła w
płynie ze stali nierdzewnej

kpl 0,00 1 0,00

--Materiały--

1* 0000164 Dozownik mydła w
płynie ze stali nierdzewnej

kpl 1,00000 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 1 0,00

Cena jednostkowa

21
d.1.2

kalk. własna Dozownik ręczników
papierowych ze stali
nierdzewnej

kpl 0,00 1 0,00

--Materiały--

1* 0000164 Dozownik ręczników
papierowych ze stali
nierdzewnej

kpl 1,00000 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 1 0,00

Cena jednostkowa

22
d.1.2

kalk. własna Kosz na ręczniki
papierowe 30l

kpl 0,00 1 0,00

--Materiały--

1* 0000164 Kosz na ręczniki
papierowe 30l

kpl 1,00000 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 1 0,00

Cena jednostkowa

23
d.1.2

kalk. własna Stół roboczy 0,7x1,18x0,85 kpl 0,00 1 0,00

--Materiały--

1* 0000164 Stół roboczy 0,7x1,18x0,85 kpl 1,00000 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 1 0,00

Cena jednostkowa

24
d.1.2

kalk. własna Basen mycia sprzętu z
baterią sztorcową
0,7x0,7x0,85

kpl 0,00 2 0,00

--Materiały--

1* 0000164 Basen mycia sprzętu z
baterią sztorcową
0,7x0,7x0,85

kpl 1,00000 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 2 0,00

Cena jednostkowa

25
d.1.2

kalk. własna Regał ociekowy
perforowany 70x40x180

kpl 0,00 4 0,00

--Materiały--

1* 0000164 Regał ociekowy
perforowany 70x40x180

kpl 1,00000 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00
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Szczegółowy kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 4 0,00

Cena jednostkowa

26
d.1.2

kalk. własna Lada bemarowa
0,61x0,85x0,78 Moc: 1,4kW

kpl 0,00 3 0,00

--Materiały--

1* 0000164 Lada bemarowa
0,61x0,85x0,78 Moc: 1,4kW

kpl 1,00000 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 3 0,00

Cena jednostkowa

27
d.1.2

kalk. własna Zestaw kociołków
przechylnych Moc: 18,0 kW

kpl 0,00 1 0,00

--Materiały--

1* 0000164 Zestaw kociołków
przechylnych Moc: 18,0 kW

kpl 1,00000 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 1 0,00

Cena jednostkowa

28
d.1.2

kalk. własna Stół roboczy 0,7x1,77x0,85 kpl 0,00 1 0,00

--Materiały--

1* 0000164 Stół roboczy 0,7x1,77x0,85 kpl 1,00000 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 1 0,00

Cena jednostkowa

29
d.1.2

kalk. własna Kuchnia elektryczna
4-palnikowa Moc: 17,1
kW/400V

kpl 0,00 2 0,00

--Materiały--

1* 0000164 Kuchnia elektryczna
4-palnikowa Moc: 17,1
kW/400V

kpl 1,00000 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 2 0,00

Cena jednostkowa

30
d.1.2

kalk. własna Stół roboczy 0,85x1,18x0,85 kpl 0,00 1 0,00

--Materiały--

1* 0000164 Stół roboczy
0,85x1,18x0,85

kpl 1,00000 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 1 0,00

Cena jednostkowa

31
d.1.2

kalk. własna Stół roboczy 278x85x85 kpl 0,00 1 0,00

--Materiały--

1* 0000164 Stół roboczy 278x85x85 kpl 1,00000 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 1 0,00

Cena jednostkowa

32
d.1.2

kalk. własna Okienko podawcze 1,0x1,65 kpl 0,00 1 0,00

--Materiały--

1* 0000164 Okienko podawcze 1,0x1,65 kpl 1,00000 0,00 0,0000
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Szczegółowy kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 1 0,00

Cena jednostkowa

33
d.1.2

kalk. własna Szafa przelotowa 1,0x2,0 kpl 0,00 1 0,00

--Materiały--

1* 0000164 Szafa przelotowa 1,0x2,0 kpl 1,00000 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 1 0,00

Cena jednostkowa

34
d.1.2

kalk. własna Okienko podawcze 1,0x2,0 kpl 0,00 1 0,00

--Materiały--

1* 0000164 Okienko podawcze 1,0x2,0 kpl 1,00000 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 1 0,00

Cena jednostkowa

35
d.1.2

kalk. własna Stół z otworem na odpadki
70x70x85

kpl 0,00 1 0,00

--Materiały--

1* 0000164 Stół z otworem na odpadki
70x70x85

kpl 1,00000 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 1 0,00

Cena jednostkowa

36
d.1.2

kalk. własna Zmywarka Moc: 8,5kW,
0,63x0,73x1,48

kpl 0,00 2 0,00

--Materiały--

1* 0000164 Zmywarka Moc: 8,5kW,
0,63x0,73x1,48

kpl 1,00000 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 2 0,00

Cena jednostkowa

37
d.1.2

kalk. własna Stół roboczy 0,7x1,54x0,85 kpl 0,00 1 0,00

--Materiały--

1* 0000164 Stół roboczy 0,7x1,54x0,85 kpl 1,00000 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 1 0,00

Cena jednostkowa

38
d.1.2

kalk. własna Stół roboczy 0,7x1,0x0,85 kpl 0,00 1 0,00

--Materiały--

1* 0000164 Stół roboczy 0,7x1,0x0,85 kpl 1,00000 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 1 0,00

Cena jednostkowa

39
d.1.2

KNR-W 2-15
0130-01

Zawór ze złączką do węża
d:15mm

szt. 0,00 2 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,21300 0,00 0,0000

--Materiały--
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Szczegółowy kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

2* 5701999 Zawór ze złączką do węża
d:15mm

szt 1,00000 0,00 0,0000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,50000 0,0000

--Sprzęt--

4* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t
(1)'

m-g 0,00300 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 2 0,00

Cena jednostkowa

40
d.1.2

KNR 9-26
0101-02

Odwodnienia liniowe z
tworzywa sztucznego o
szerokości w świetle 100
mm i wysokości do 100 mm

m 0,00 10 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,90800 0,00 0,0000

--Materiały--

2* 6384902 koryto odwodnienia szer.
100 mm i wysokości do 100
mm z tworzywa

m 1,03000 0,00 0,0000

3* 2370699 betony zwykłe z kruszywa
naturalnego

m3 0,04800 0,00 0,0000

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 8,00000 0,0000

--Sprzęt--

5* 39000 środek transportowy m-g 0,02800 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 10 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Technologia kuchni 0,00

1.3 Wyposażenie ppoż 0,00

41
d.1.3

KNR-W 2-15
0138-01
analogia

Gaśnica szt. 0,00 19 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,33800 0,00 0,0000

--Materiały--

2* 5760099 Gaśnica szt 1,00000 0,00 0,0000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,50000 0,0000

--Sprzęt--

4* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t
(1)'

m-g 0,01100 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 19 0,00

Cena jednostkowa

42
d.1.3

KNR-W 2-15
0138-01

Szafka hydrantowa
zabudowana w ścianie z
zaworem hydrantowym dn.
25 długość węża 30m

szt. 0,00 6 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,33800 0,00 0,0000

--Materiały--

2* 5760099 Szafka hydrantowa z
zaworem hydrantowym dn.
25

szt 1,00000 0,00 0,0000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,50000 0,0000

--Sprzęt--

4* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t
(1)'

m-g 0,01100 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie
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Szczegółowy kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Razem pozycja 6 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Wyposażenie ppoż 0,00

1.4 Sale lekcyjne 0,00

43
d.1.4

kalk. własna Rolety plisowane w salach
lekcyjnych

szt 0,00 13 0,00

--Materiały--

1* 0000164 Rolety plisowane w salach
lekcyjnych

szt 1,00000 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 13 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Sale lekcyjne 0,00

1.5 Sanitariaty 0,00

44
d.1.5

kalk. własna Podajnik papieru
toaletowego ze stali
nierdzewnej

szt 0,00 15 0,00

--Materiały--

1* 0000164 Podajnik papieru
toaletowego ze stali
nierdzewnej

szt 1,00000 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 15 0,00

Cena jednostkowa

45
d.1.5

kalk. własna Szczotka do toalety ze stali
nierdzewnej

szt 0,00 15 0,00

--Materiały--

1* 0000164 Szczotka do toalety ze stali
nierdzewnej

szt 1,00000 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 15 0,00

Cena jednostkowa

46
d.1.5

kalk. własna Dozownik na mydło w płynie
ze stali nierdzewnej

szt 0,00 16 0,00

--Materiały--

1* 0000164 Dozownik na mydło w płynie
ze stali nierdzewnej

szt 1,00000 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 16 0,00

Cena jednostkowa

47
d.1.5

kalk. własna Kosz na odpady 50l ze stali
nierdzewnej

szt 0,00 11 0,00

--Materiały--

1* 0000164 Kosz na odpady 50l szt 1,00000 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 11 0,00

Cena jednostkowa

48
d.1.5

kalk. własna Kosz na odpady 3l ze stali
nierdzewnej

szt 0,00 8 0,00

--Materiały--

1* 0000164 Kosz na odpady 3l szt 1,00000 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 8 0,00

Cena jednostkowa
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Szczegółowy kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

49
d.1.5

kalk. własna Podajnik na ręczniki
papierowe ze stali
nierdzewnej

szt 0,00 11 0,00

--Materiały--

1* 0000164 Podajnik na ręczniki
papierowe ze stali
nierdzewnej

szt 1,00000 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 11 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Sanitariaty 0,00

1.6 Części ogólnodostępne 0,00

50
d.1.6

kalk. własna Tabliczki informacyjne przy
drzwiach

szt 0,00 49 0,00

--Materiały--

1* 0000164 Tabliczki informacyjne przy
drzwiach

szt 1,00000 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 49 0,00

Cena jednostkowa

51
d.1.6

kalk. własna Gry - taniec hopla szt 0,00 1 0,00

--Materiały--

1* 0000164 Gry - taniec hopla szt 1,00000 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 1 0,00

Cena jednostkowa

52
d.1.6

kalk. własna Gry - wąż szt 0,00 2 0,00

--Materiały--

1* 0000164 Gry - wąż szt 1,00000 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 2 0,00

Cena jednostkowa

53
d.1.6

kalk. własna Gry - naśladuj mnie szt 0,00 2 0,00

--Materiały--

1* 0000164 Gry - naśladuj mnie szt 1,00000 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 2 0,00

Cena jednostkowa

54
d.1.6

kalk. własna Gry - Klasy szt 0,00 3 0,00

--Materiały--

1* 0000164 Gry - klasy szt 1,00000 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 3 0,00

Cena jednostkowa

55
d.1.6

kalk. własna Gry - Chińczyk szt 0,00 1 0,00

--Materiały--

1* 0000164 Gry - Chińczyk szt 1,00000 0,00 0,0000

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 1 0,00
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Szczegółowy kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Cena jednostkowa

Razem dział: Części ogólnodostępne 0,00

Razem dział: WYPOSAŻENIE 0,00

Razem Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem koszty 
bezpośrednie

0,00

Koszty pośrednie [Kp] 
60%R+60%S

0,00

RAZEM 0,00

Zysk [Z] 10%(R+Kp(R))+
10%(S+Kp(S))

0,00

RAZEM 0,00

Podatek VAT [PV] 0%R+
0%M+0%S

0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł
OGÓŁEM 0,00

Razem Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem koszty 
bezpośrednie

0,00

Koszty pośrednie [Kp] 
60%R+60%S

0,00

RAZEM 0,00

Zysk [Z] 10%(R+Kp(R))+
10%(S+Kp(S))

0,00

RAZEM 0,00

Podatek VAT [PV] 0%R+
0%M+0%S

0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł
OGÓŁEM 0,00
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 robocizna r-g 44,91 0,00 0,00

2 robocizna r-g 1,00 0,00 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
1 Ławki gimnastyczne szt 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00

2 Rolety plisowane w salach
lekcyjnych

szt 13,00 0,00 13,00 0,00 0,00

3 Podajnik papieru toaletowego ze
stali nierdzewnej

szt 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00

4 Szczotka do toalety ze stali
nierdzewnej

szt 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00

5 Dozownik na mydło w płynie ze stali
nierdzewnej

szt 16,00 0,00 16,00 0,00 0,00

6 Kosz na odpady 50l szt 11,00 0,00 11,00 0,00 0,00

7 Kosz na odpady 3l szt 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00

8 Podajnik na ręczniki papierowe ze
stali nierdzewnej

szt 11,00 0,00 11,00 0,00 0,00

9 Tabliczki informacyjne przy
drzwiach

szt 49,00 0,00 49,00 0,00 0,00

10 Gry - taniec hopla szt 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

11 Gry - wąż szt 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00

12 Gry - naśladuj mnie szt 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00

13 Gry - klasy szt 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00

14 Gry - Chińczyk szt 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

15 Dozownik mydła w
płynie ze stali nierdzewnej

kpl 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

16 Dozownik ręczników papierowych
ze stali nierdzewnej

kpl 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

17 Kosz na ręczniki
papierowe 30l

kpl 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

18 Stół roboczy 0,7x1,18x0,85 kpl 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

19 Basen mycia sprzętu z baterią
sztorcową 0,7x0,7x0,85

kpl 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00

20 Regał ociekowy
perforowany 70x40x180

kpl 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00

21 Lada bemarowa 0,61x0,85x0,78
Moc: 1,4kW

kpl 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00

22 Zestaw kociołków przechylnych
Moc: 18,0 kW

kpl 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

23 Stół roboczy 0,7x1,77x0,85 kpl 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

24 Kuchnia elektryczna
4-palnikowa Moc: 17,1 kW/400V

kpl 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00

25 Stół roboczy 0,85x1,18x0,85 kpl 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

26 Stół roboczy 278x85x85 kpl 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

27 Okienko podawcze 1,0x1,65 kpl 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

28 Szafa przelotowa 1,0x2,0 kpl 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

29 Okienko podawcze 1,0x2,0 kpl 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

30 Stół z otworem na odpadki
70x70x85

kpl 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

31 Zmywarka Moc: 8,5kW,
0,63x0,73x1,48

kpl 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00

32 Stół roboczy 0,7x1,54x0,85 kpl 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

33 Stół roboczy 0,7x1,0x0,85 kpl 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

34 betony zwykłe z kruszywa
naturalnego

m3 0,48 0,00 0,48 0,00 0,00

35 Zawór ze złączką do węża d:15mm szt 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00

36 syfon stalowy chrom połysk szt. 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

37 Gaśnica szt 19,00 0,00 19,00 0,00 0,00
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
38 Szafka hydrantowa z zaworem

hydrantowym dn. 25
szt 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00

39 umywalki porcelanowe szt. 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

40 wsporniki do umywalek szt. 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

41 koryto odwodnienia szer. 100 mm i
wysokości do 100 mm z tworzywa

m 10,30 0,00 10,30 0,00 0,00

42 Konstrukcja uchylna składana w
bok na ścianę lub równoważna.
Konstrukcja stalowa, wykonana z
zamkniętych profili lakierowanych
proszkowo na dowolny kolor z
palety RAL.

kpl 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00

43 Mechanizm regulacji wysokości
zawieszenia tablicy w zakresie 305-
260 cm, cynkowany galwanicznie.

kpl 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00

44 Profesjonalna tablica do
koszykówki o wymiarach 180x105
cm, wykonana ze szkła akrylowego
o grubości 10 mm. Znakowanie
wewnętrznej linii taśmą o
szerokości 5 cm w kolorze białym.
Tablica mocowana jest do ramy
wzmacniającej (wykonanej z
zamkniętych profili stalowych 35x35
mm, lakierowanej proszkowo na
dowolny kolor z palety RAL) za
pomocą kątowników (53x50 mm)
malowanych w kolorze białym RAL
9003 mat. Tablica posiada wycięcie
w miejscu mocowania obręczy
(obręcz mocowana jest
bezpośrednio do ramy stalowej, co
znacznie zwiększa trwałość
tablicy). Znakowanie i rozstaw
otworów mocujących zgodnie z PN-
EN 1270.

kpl 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00

45 Osłona dolnej krawędzi tablicy
180x105 cm, materiał: poliuretan.
Szerokość wewn. 55 mm.
Mocowana do ramy tablicy w 8
punktach przy pomocy wkrętów.

kpl 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00

46 Obręcz do koszykówki
profesjonalna, uchylna, na
sprężynach. Bezhakowy system
mocowania siatki (tulejki przelotowe
z prętem wykonanym ze stali
nierdzewnej) lub równoważna.
Malowana proszkowo. Kolor i
rozstaw otworów zgodny z normą
PN-EN 1270.

kpl 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00

47 Siatka do obręczy turniejowa, biała,
sznur 5 mm, 12 zaczepów.

kpl 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00

48 Urządzenie bezpieczeństwa dla
konstrukcji z napędem
elektrycznym. Blokuje kosz w
przypadku zerwania lin
napędowych lub uszkodzenia
silnika.

kpl 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00

49 Moduł zdalnego sterowania
silników (1 pilot na 2 konstrukcje
elektryczne).

kpl 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00

50 Montaż konstrukcji uchylnej z
napędem elektrycznym (sterowanie
na pilota oraz z modułu). 1 pilot na
jeden kosz podstropowy.

kpl 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
51 Słupki do siatkówki profesjonalne

lub równoważne. Wykonane z
profilu aluminiowego 80x80 mm w
kształcie litery C, lakierowanego
proszkowo na kolor czerwony (RAL
3020). Aparat napinający
dwuczęściowy, blokowany
mimośrodowo, w całości ukryty
wewnątrz profilu. Konstrukcja
aparatu napinającego umożliwia
płynną regulację wysokości siatki w
zakresie 106-250 cm, do daje
możliwość używania słupków także
do gry w tenisa i badmintona (korba
w komplecie).

kpl 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00

52 Tuleja profilu 80x80 mm, stalowa
(nierdzewna, gatunek 304), dno
spawane.

kpl 7,00 0,00 7,00 0,00 0,00

53 Rama podłogowa stalowa,
cynkowana galwanicznie. W
okleinie drewnopodobnej
(dąb/buk/klon - w zależności od
koloru parkietu) bądź syntetyczną
wykładziną sportową w kolorze
tożsamym do wykładziny na hali. W
komplecie z oklejonym (jak wyżej)
deklem maskującym wykonanym ze
stali czarnej cynkowanej
galwanicznie. Średnica całkowita
ramy 215 mm, średnica dekla 180
mm.

kpl 7,00 0,00 7,00 0,00 0,00

54 Osłony słupków do siatkówki na
sztywnej konstrukcji ze sklejki o
grubości 0,6 cm i 0,9 cm lub
równoważne. Wypełnienie stanowi
pianka wtórnie spieniona o grubości
3 cm i gęstości ok. 100 kgm3.
Pokrycie wykonane jest z
materiałem PVC o gramaturze 550
g/m2. pokryte wytrzymałą tkaniną
PVC w kolorze czerwonym.
Konstrukcja sztywna, mocowana w
min. 2 punktach na rzep, składana
na zawiasie.

kpl 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00

55 Siatka do siatkówki turniejowa lub
równoważna. Górna linka stalowa,
taśma górna biała 7 cm, taśmy
boczne białe 5 cm. Dodatkowo
wyposażona w boczne
wzmocnienia. Mocowanie do
słupków w 4 punktach.
Polipropylen, kolor czarny, grubość
3 mm, oczko 10x10 cm. Antenki
jednoczęściowe z kieszeniami w
komplecie.

kpl 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00

56 Stanowisko sędziowskie do
siatkówki. Stalowe, składane
(wymiary po złożeniu nie większe
niż 235 cm wys., 80 cm szer. 15 cm
grub.). Podest ze stopniową
regulacją wysokości (min. 3
poziomy), wykonany z aluminiowej
blachy ryflowanej. Stanowisko
mocowane do słupka za pomocą
rzepów w 3 punktach. Lakierowane
proszkowo na kolor czerwony (RAL
3020), wyposażone w kółka
ułatwiające transport. Waga: nie
więcej niż 50 kg.

kpl 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
57 Osłona stanowiska sędziowskiego,

dwuczęściowa, pokryta wytrzymałą
tkaniną PVC w kolorze czerwonym,
mocowana na rzepach, grubość
pianki min. 5 cm. Lub równoważna.

kpl 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00

58 Wieszak na siatkę ze stali
nierdzewnej, z uchwytem z
tworzywa.

kpl 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00

59 Montaż tulei w podłożu kpl 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00

60 Bramka do piłki ręcznej 3,00x2,00
m - TYP 2 (zgodnie z PN-EN 749) z
certyfikatem bezpieczeństwa B
(wystawionym przez jednostkę
akredytowaną przez Polskie
Centrum Akredytacji). Głębokość
wewnątrz szkieletu (mierzona od
tylniej krawędzi słupka do początku
łuku): góra: 100 cm, dół: 130 cm.
Profesjonalna, mocowana do
posadzki za pomocą pokręteł (do
uprzednio zainstalowanych
talerzyków). Światło bramki
skręcane (narożniki spawane),
skręcane przy pomocy
aluminiowych łączników, wykonane
z profilu aluminiowego o przekroju
kwadratowym (80x80 mm), z
wewnętrznym użebrowaniem
przeciwdziałającym
odkształceniom, malowane
dwukrotnie (podkład + pasy)
proszkowo na kolor biały (RAL
9003) oraz niebieski (RAL 5010),
czerwony (RAL 3020) lub czarny
(RAL 9005). Szkielet wykonany z
rury stalowej o średnicy 35 mm i
grubości min. 2 mm, zabezpieczony
antykorozyjnie poprzez malowanie
proszkowe na kolor biały (RAL
9003). Tył (szkielet bramki)
składany bez użycia narzędzi,
ułatwiający przenoszenie i
magazynowanie. W komplecie
talerzyki cynkowane galwanicznie o
grubości min. 4 mm i średnicy min.
75 mm (4 szt.) z wspawaną
nakrętką M12 (do montażu bramek
do posadzek drewnianych bądź
syntetycznych nawierzchni
klejonych do płyt OSB); bezpieczne
pokrętła ogumowane w kolorze
szarym z trzpieniem gwintowanym
o długości min. 30 mm (do
mocowania bramki do podłoża; 4
szt.);komplet narzędzi do montażu,
a także wymienne, odporne na
warunki atmosferyczne białe
zapinki (mocowanie siatki do
światła; 35 szt.) oraz białe zaczepy
siatki (mocowanie siatki do
szkieletu; 30 szt.). Waga: 32 kg (+/-
5 kg).

kpl 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
61 Siatka na bramkę do piłki ręcznej

(3,00x2,00 m) z certyfikatem
bezpieczeństwa B (wystawionym
przez jednostkę akredytowaną
przez Polskie Centrum Akredytacji).
Głębokość: góra: 80 cm, dół: 100
cm. Wykonana linki
polipropylenowej o grubości min. 5
mm, w kolorze białym. Łączenie
bezwęzłowe, oczko maksymalnie
10x10 cm. W komplecie łapacz z
polipropylenu o gr. 5 mm (oczko
10x10 cm) w kolorze adekwatnym
do koloru pasów bramki, z
obciążeniem dolnej krawędzi o
wadze 400 g/mb (+/- 10 g) oraz
linka mocująca łapacz do siatki (na
4 lub 5 oczku).

kpl 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00

62 Linki elastyczne do montażu siatki
do światła i szkieletu bramki;

kpl 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00

63 Montaż bramek do piłki ręcznej kpl 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00

64 Słupki 2szt do tenisa ziemnego
profesjonalne. Wykonane z profilu
aluminiowego 80x80 mm,
lakierowanego proszkowo na kolor
zielony (RAL 6005). Aparat
napinający w całości oraz korba
(chowana w słupku) w komplecie.

kpl 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

65 Siatka do tenisa ziemnego
polietylenowa, grubość 3 mm, z
fartuchem, kolor czarny.

kpl 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

66 Podpórki do gry singlowej,
aluminiowe. Podstawa z blachy o
gr. 3 mm i średnicy 70 mm, słupek z
rurki o średnicy 22 mm. Część
górna (widełki) spawane, z pręta o
średnicy 8 mm. Wysokość 1,07 m. .

kpl 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

67 Stanowisko sędziowskie do tenisa
ziemnego aluminiowe, skręcane z
siedziskiem polipropylenowym (z
wysokim oparciem, standardowo w
kolorze żółtym) i podłokietnikami.
Schody wykonane z aluminiowej
blachy ryflowanej, podłokietniki z
rury aluminiowej o35 mm.

kpl 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

68 Taśma regulacyjna do siatki do
tenisa ziemnego. Poliestrowa, z
rzepem, zakończona
karabińczykiem, szerokość 50 mm.
Kolor biały.

kpl 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

69 Tablica wyników kpl 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

70 Kotara siatkowo-tkaninowa. Do
wysokości 3,0 m tkanina
poliestrowo-bawełniana o
gramaturze min. 245 (+/- 20) g/m2,
w kolorze zielonym lub niebieskiem,
trudnozapalna. Powyżej: siatka
ochronna polipropylenowa o oczku
100x100 mm, grubość splotu min. 3
mm, kolor zielony lub niebieski.
Wymiar całkowity: 27,5x7,5 m. W
górnej części siatki dodatkowe
przeszycia 30 i 60 cm. W dolnej
krawędzi tkaniny wszyte obciążenie
200g/mb.

kpl 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
71 "Konstrukcja kotary grodzącej

składanej poziomo, z napędem
elektrycznym. Szyna aluminiowa.
Sterowanie: centrala SOMFY
Centralis Uno mocowana w
skrzynce z ograniczonym dostępem
instalowana w dowolnym miejscu
na hali. Elementy stalowe
konstrukcji zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez malowanie
proszkowe lub cynkowanie
galwaniczne.
Mocowane do konstrukcji dachu
(dźwigary stalowe lub drewniane)
za pomocą indywidualnie
dopasowanej konstrukcji mocującej
(adaptacyjnej) zależnej od typu i
rozstawu dźwigarów. Zdalne
sterowanie pilotem działa do 50
metrów (w strefie nie ograniczonej
ścianami z materiałów
pochłaniających fale radiowe, np.
beton, cegła itp.). W komplecie z
konstrukcją dostarczane są 2 piloty
zdalnego sterowania. Centralka
sterująca posiada możliwość
zwiększenia ilości pilotów do 15
sztuk. Dodatkowo istnieje
możliwość zainstalowania na hali
skrzynki sterującej napędem (w
miejscu wyznaczonym przez
użytkownika) zabezpieczonej przed
dostępem osób trzecich przez
zamek patentowy. "

kpl 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

72 Montaż konstrukcji kotary grodzącej
z napędem elektrycznym

kpl 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

73 Siatka osłonowa PE (polietylenowa,
węzłowa). Grubość splotu 2-3 mm,
oczko 50x50 mm. Kolor biały.
Siatka rozpinana na szpilach z
uchem. Mocowana do linki stalowej
w oploci PVC gr. 4 mm za pomocą
cynkowanycn spinek.

kpl 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

74 Słupki przejezdne do badmintona
lub równoważne. Konstrukcja
stalowa, lakierowana proszkowo na
kolor czerwony (RAL 3020) lub
niebieski (RAL 5010). Każdy słupek
obciążony jest balastem o wadze
ok. 60 kg. Dodatkowo, jeden ze
słupków wyposażony jest w aparat
napinający. Konstrukcja posiada
stopki gumowe niebrudzące oraz
kółka ułatwiające przemieszczanie
zestawu.

kpl 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

75 Siatka do badmintona w kolorze
zielonym lub czarnym

kpl 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

76 Konstrukcja podstropowa (szyna
jezdna) do zawieszania lin, drabin i
kółek gimnastycznych. Konstrukcja
stalowa, mocowana do stropu hali
sportowej, lakierowana proszkowo
na dowolny kolor z palety RAL.
Konstrukcja umożliwia ściągnięcie
lin i drabin do boku hali.

m2 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

77 Lina do wspinania 9 m kpl 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00

78 Drabinka sznurowa 9 m kpl 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00

79 Montaż konstrukcji lin i drabin kpl 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
80 Skrzynia gimnastyczna trapezowa,

5 - częściowa z wózkiem 2
kołowym, pokrycie skóra naturalna.
Segmenty skrzyni wykonane ze
sklejki iglastej 18 mm, narożniki i
czopy z  drewna bukowego.
Wysoką sztywność każdego
segmentu zapewnia łączenie
poszczególnych jego elementów
poprzez klejenie i skręcanie, a
stabilność całej skrzyni zapewniają
pasowane czopy. Górny segment
skrzyni stanowi płyta wiórowa o gr.
18 mm, mata z włókna kokosowego
o gr. 40 mm i pianka ok. 15 mm
pokryta skórą. Dolny segment ma
cztery antypoślizgowe stopki. W
drugim segmencie od góry otwór
umożliwiający zaczepienie ławki.
Skrzynia jest wyposażona w wózek
transportowy, który jest
zamontowany w dolnym
segmencie.

m2 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00

81 Kozioł gimnastyczny z regulacja
wysokości w zakresie 110-170 cm.
Korpus wykonany z drewna
klejonego, pokrytego otuliną
elastyczną i naturalną skórą.
Podstawa z profili stalowych
malowanych proszkowo. Cztery
nogi podstawy zabezpieczone
niebrudzącymi stopkami z
tworzywa, a dwie z nich dodatkowo
wyposażone w kółka ułatwiające
transport.

kpl 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00

82 Odskocznia gimnastyczna
standard. Wykonana ze specjalnie
profilowanej sklejki liściastej,
pokryta wykładziną
dywanopodobną. Wyposażona w
amortyzator z mikrogumy
zwiększający elastyczność.
Wymiary blatu: 1200x600 mm.
Wysokość czoła odskoczni - 15 cm.

kpl 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00

83 Równoważnia gimnastyczna
wysoka, 5 m. Przyrząd do
wykonywania ćwiczeń z zakresu
koordynacji ruchowej i równowagi
ciała. Równoważnia składa się z
belki wykonanej z drewna iglastego
klejonego  i metalowej podstawy z
regulowaną skokowo co 5 cm
wysokością w zakresie od 80 – 120
cm. Belka równoważni o przekroju
165x145 mm, szerokość części
górnej wynosi 110 mm.
Powierzchnia pracująca belki
wyłożona jest styrogumą o gr.5 mm
o właściwościach sprężystych a
następnie pokryta wykładziną
antypoślizgową gwarantującą
bezpieczeństwo kroku i
balansowania. Podstawa metalowa
w miejscach styku z podłożem
wyposażona w gumowe
ochraniacze przeciwpoślizgowe.
Szerokość nóg 1100 mm. W
komplecie wózek 4-kołowy ułatwia
przemieszczanie się równoważni.

kpl 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
84 Materac gimnastyczny 200x120x5

cm, z narożnikami i uchwytami.
Pokrycie z materiału PVC
jednostronnie powlekanego, spód z
materiału antypoślizgowego.
Wypełnienie stanowi pianka
poliuretanowa wtórnie spieniona
~80 kg/m3.

kpl 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00

85 Materac gimnastyczny 200x120x10
cm, z narożnikami i uchwytami.
Pokrycie z materiału PVC
jednostronnie powlekanego, spód z
materiału antypoślizgowego.
Wypełnienie stanowi pianka
poliuretanowa wtórnie spieniona
~80 kg/m3.

kpl 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00

86 Materac gimnastyczny 200x120x20
cm, z narożnikami i uchwytami.
Pokrycie z materiału PVC
jednostronnie powlekanego, spód z
materiału antypoślizgowego.
Wypełnienie stanowi pianka
poliuretanowa wtórnie spieniona
~80 kg/m3.

kpl 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00

87 Ławka gimnastyczna – długość 2,0
m. Płyta górna oraz belka ławki
wykonane są z drewna iglastego
lakierowanego bezbarwnie, a
podpory środkowe i nogi z
kształtowników stalowych
cynkowanych galwanicznie. Nogi
wyposażone są w antypoślizgowe,
niebrudzące podłogi stopki. Ławki
posiadają jeden zaczep
umożliwiający zawieszenie jej na
szczeblu drabiny gimnastycznej lub
w otworze skrzyni gimnastycznej.
Po odwróceniu belka ławki o
szerokości około 100 mm może
służyć jako równoważnia do
ćwiczeń.

kpl 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00

88 Ławka gimnastyczna – długość 3,0
m. Płyta górna oraz belka ławki
wykonane są z drewna iglastego
lakierowanego bezbarwnie, a
podpory środkowe i nogi z
kształtowników stalowych
cynkowanych galwanicznie. Nogi
wyposażone są w antypoślizgowe,
niebrudzące podłogi stopki. Ławki
posiadają jeden zaczep
umożliwiający zawieszenie jej na
szczeblu drabiny gimnastycznej lub
w otworze skrzyni gimnastycznej.
Po odwróceniu belka ławki o
szerokości około 100 mm może
służyć jako równoważnia do
ćwiczeń.

kpl 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00

89 Piłka lekarska ciśnieniowa,
pompowana, 3 kg. Powłoka
syntetyczna; ciśnienie stałe; kolor
różowy, niebieski lub brązowy;
tworzywo zgrzewane (nie
zszywane, jednolite). Piłki  o
regularnych kształtach, wykonane
ze specjalnej nietoksycznej gumy
syntetycznej . Piłka pompowana
przy użyciu normalnej pompki,
wentyl wymienny.

kpl 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
90 Piłka lekarska ciśnieniowa,

pompowana, 4 kg. Powłoka
syntetyczna; ciśnienie stałe; kolor
różowy, niebieski lub brązowy;
tworzywo zgrzewane (nie
zszywane, jednolite). Piłki  o
regularnych kształtach, wykonane
ze specjalnej nietoksycznej gumy
syntetycznej .

kpl 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00

91 Piłka lekarska ciśnieniowa,
pompowana, 5 kg. Powłoka
syntetyczna; ciśnienie stałe; kolor
różowy, niebieski lub brązowy;
tworzywo zgrzewane (nie
zszywane, jednolite). Piłki  o
regularnych kształtach, wykonane
ze specjalnej nietoksycznej gumy
syntetycznej . Piłka pompowana
przy użyciu normalnej pompki,
wentyl wymienny.

kpl 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00

92 Drążek zakładany na drabinę
gimnastyczną. Konstrukcja drążka
stalowa, zabezpieczona
antykorozyjnie poprzez
lakierowanie proszkowe na kolor
srebrny (RAL 9006). Drążek o
średnicy 30 mm wykonany jest z
klejonego drewna, wzmocniony
wewnętrznie prętem stalowym.
Może być zawieszany na drabinie
gimnastycznej o szerokości 90 cm,
posiadającej szczeble o grubości
do 32 mm i wysokości do 42 mm.
Dopuszczalne statyczne obciążenie
drążka: 120 kg. Ruchome ramiona
umożliwiają regulację wysokości i
odległości drążka od drabiny
(długość ramion górne - 100 cm,
dolne - 74 cm).

kpl 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00

93 Piłka ręczna kpl 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00

94 Piłka do siatkówki kpl 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00

95 Piłka do koszykówki kpl 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00

96 Piłka nożna halowa kpl 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00

97 Rakietki do tenisa stołowego z
okładzinami Norm 1,7 mm do nauki
początkowej. Okładziny z atestem
ITTF.

kpl 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00

98 "Kompresor. Prosty w obsłudze
selektor wyboru pozwala na
dokładne ustawienie wybranej
wartości ciśnienia w Bar, zgodnie z
aktualną potrzebą
Funkcja automatycznego
wyłączenia zapewnia idealny efekt
precyzyjnego napompowania za
każdym razem; bez ryzyka
niedopompowania lub
przekroczenia zadanego ciśnienia.
Kompresor może być zasilany
prądem zmiennym 230 V lub z
gniazda zapalniczki samochodowej
12 V - umożliwia to wszechstronne
wykorzystanie."

kpl 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
99 "BRAMKA DO TCHOUKBALL

Wykonana ze stalowej rury
malowanej proszkowo na kolor
szary RAL 9006. Zabezpieczona
antykorozyjnie przez cynkowanie
galwaniczne.
Regulowany kąt nachylenia (50 st.,
52,5 st., 55 st., 57,5 st., 60 st.)
Wymiar 100x100 cm
Bramka posiada siatkę PE o oczku
50x50 mm mocowaną przy pomocy
linki gumowej."

kpl 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00

100 Wieszak na 2 komplety słupków.
Stalowy, lakierowany proszkowo na
kolor srebrny (RAL 9006). W
miejscach kontaktu z profilem
słupka do siatkówki wyklejony
filcem w celu zabezpieczenia
powłoki lakierniczej słupka.

kpl 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00

101 Wózek na piłki stalowy zamykany,
składany. Konstrukcja stalowa
(pręty zgrzewane), lakierowana
proszkowo, na około 60 piłek.
Zamykany na kłódkę (w komplecie),
na kółkach gumowych
niebrudzących,

kpl 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00

102 Regał metalowy magazynowy 5
półkowy wym. 2000x1000x400 mm,
malowany proszkowo lub
cynkowany stelaż metalowy, półki z
płyty regulowane. Obciążenie
minimum 200 kg.

kpl 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00

103 Wózek na materace. Na konstrukcji
stalowej lakierowanej proszkowo, 2
koła skrętne, 2 z hamulcem.
Dopuszczalne obciążenie min. 100
kg.

kpl 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00

104 Stół do tenisa stołowego pokryty
lakierem w kolorze niebieskim ,
wykonany z profili stalowych w tym
część górna stołu o grubości 25
mm, rama wzmacniająca gr. 60
mm, nogi z profili stalowych o wym.
60 x 40 mm. Stół ma być
wyposażony w 4 kółka na
łożyskach 100 mm średnicy z
hamulcami oraz posiadać system
bezpieczeństwa uniemożliwiający
przewrócenie się. Ochrona blatu
poprzez dodatkowy specjalny lakier
, łącznik blatów, regulacja poziomu
stołu (do 25mm).

kpl 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00

105 Siatka do tenisa stołowego w
kolorze niebieskim musi być
przykręcana z regulowaną
wysokością oraz zaopatrzona w
uchwyty metalowe.

kpl 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00

106 Stolik sędziowski stabilny i
składany z uchwytem do
przenoszenia .Waga 16 kg, kolor
czarny lub niebieski.

kpl 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00

107 Numeratr - składany z miękkiego
PCV. Wygodny w użyciu i lekki.
Numerki ze sztywnego PCV.
Kieszonki na oznaczenie wziętych
przez zawodnika przerw i udzielone
kartki. Sety 1-5. Kolor czarny.

kpl 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
108 Ławko-wieszaki w szatniach,

podwójny 2,00x1,60x0,30 m.
Wykonana jest z profili stalowych,
malowanych lakierem
proszkowym.Siedzisko wykonane z
drewnianych listew malowanych
lakierem bezbarwnym. Wysokość
ławki - 40 cm. Ławko-wieszak
posiada półkę na obuwie wykonaną
z profili stalowych.  Wieszaki
wyposażone są w haki w rozstawie
15 cm.

kpl 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00

109 Krzesło jak na wizualizacjach kpl 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00

110 Drabinka gimnastyczna
przyścienna 1,6x2,2 m (podwójna).
Boki wykonane są z drewna
iglastego 30x100 mm, szczeble ze
sklejki równoległowarstwowej
30x40 mm.

kpl 18,00 0,00 18,00 0,00 0,00

111 Montaż drabinki podwójnej kpl 90,00 0,00 90,00 0,00 0,00

112 Wspornik mocujący drabinkę.
Wysięgnik 160 mm, stalowy,
cynkowany galwanicznie (w
kształcie litery "T").

kpl 18,00 0,00 18,00 0,00 0,00

113 Szafa ubraniowa podwójna
wykonana z blachy stalowej o
wymiarze 600x490x1800 mm.
Posiada 4 schowki, komora
wyposażona w drążek i haczyki.
Kolor szary Ral jak w projekcie.
Drzwi wyposażone w wywietrzniki.
Szafki zamykane na klucz. Szafki
posiadają jeden klucz uniwersalny
pasujący do każdego zamku.

kpl 104,00 0,00 104,00 0,00 0,00

114 Ławka wysuwana, przeznaczona
do szaf szatniowych bez nóżek.
Konstrukcja wykończona farbą
proszkową w kolorze szarym,
siedzisko z lakierowanego rusztu
drewnianego (listwy sosnowe).
Wymiary ławki dopasowane do
szafy ubraniowej.

kpl 104,00 0,00 104,00 0,00 0,00

115 Dozownik mydła Wykonany ze stali
nierdzewnej, matowy, posiadający
zbiornik z pokrywką na mydło w
płynie, o pojemności od 0,8 do 1,0 l,
pompka stanowi oddzielną
wymienną część, umożliwiający
zmianę systemu dozowania (piana,
spray, mydło nalewane, mydło w
płynie w hermetycznych
woreczkach, posiadający zlicowany
z powierzchnia urządzenia stalowy
zamek bębenkowy, niewidoczne
zawiasy, kluczyk kompatybilny z
podajnikiem ręczników  i
pojemnikiem na papier toaletowy o
wymiarach: szerokość od 11 do 13
cm, wysokość od 25 do 27 cm,
głębokość od 10 do 11 cm

kpl 11,00 0,00 11,00 0,00 0,00
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Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
116 "Dozownik na mydło przy prysznicu

pojemność zbiornika 800 ml +/- 50
ml
– mydło uzupełniane z kanistra
– dostępny w kolorze białym
– ciemnoszare okienko do kontroli
poziomu mydła
– wykonany z wysokiej jakości
tworzywa ABS
– zamykany na kluczyk
- Możliwość otwierania dozownika
bez kluczyka,
 -pojemnik na mydło zamykany
wieczkiem
"

kpl 21,00 0,00 21,00 0,00 0,00

117 "Pojemnik na ręczniki papierowe
Wykonany ze stali nierdzewnej
(pokrywa i tylna ścianka) , matowy,
pojemność do 500 szt. Ręczników,
posiadający okienko do kontroli
ilości ręczników umieszczony na
froncie, posiadający zlicowany z
powierzchnia urządzenia stalowy
zamek bębenkowy, zawiasy
niewidoczne, łączenia na bokach
szlifowane i spawane, kluczyk
kompatybilny z dozownikiem mydła
i pojemnikiem na papier toaletowy,
o wymiarach: szerokość od 25 do
26 cm, wysokość od 26 do 27 cm,
głębokość od 11do 12 cm"

kpl 11,00 0,00 11,00 0,00 0,00

118 "Kosz na śmieci 5l
- wykonany z wysokiej jakości stali
o podwyższonej odporności na
odkształcenia
- dodatkowo wzmocniony
wewnętrzną obręczą z tworzywa
sztucznego oraz pełnym,
zamkniętym dnem
- elegancki, wytrzymały przycisk
pedałowy, z zabezpieczeniem
przed porysowaniem podłogi
- niewidoczny, trwały, mechanizm
unoszenia pokrywy z systemem
powolnego, cichego opadania
- wyjmowane wewnętrzne wiadro z
uchwytami, wykonane z najwyższej
jakości tworzywa sztucznego
- wiadro z otworem do mocowania
worka ukrywającym jego nadmiar -
uchwyt do wygodnego
przenoszenia kosza
- spód zabezpieczony przed
zarysowaniem podłogi"

kpl 11,00 0,00 11,00 0,00 0,00
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
119 "Pojemnik na papier toaletowy

Wykonany ze stali nierdzewnej
(obudowa i tylna ścianka), matowy,
posiadający na froncie okienko do
kontroli ilości papieru, posiadający
zlicowany z powierzchnia
urządzenia stalowy zamek
bębenkowy, niewidoczne zawiasy,
łączenia na bokach szlifowane i
spawane, dostosowany do papieru
o maksymalnej średnicy 19 cm,
kluczyk kompatybilny z
dozownikiem mydła i podajnikiem
ręczników, o wymiarach: szerokość
od 22 do 23 cm, wysokość od 23 do
24 cm, głębokość od 11 do 12 cm"

kpl 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00

120 Szczotka do WC - tuba stojąca
wykonana ze stali nierdzewnej
matowej. Rączka szczotki
wyposażona jest w przykrywkę
tuby, która zapobiega
wydostawaniu sie zapachu. Na dnie
tuby znajduje się plastikowa
miseczka, którą można wyjmować.
Pozwala to na łatwe utrzymanie
szczotki w czystości. Wysokość 39
cm, średnica 10,5 cm.

kpl 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00

121 materiały pomocnicze zł 0,00 0,00 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 środek transportowy m-g 0,28 0,00 0,00

2 Samochód dostaw.do 0.9t (1)' m-g 0,42 0,00 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie odpadów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość Transport
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Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp. Podstawa Opis j.m. Obmiar
1

kalk. własna
Wyposażenie Boiska Centralnego kpl 1

2
kalk. własna

Siatkówka centralna z certyfikatem bezpieczeństwa B kpl 1

3
kalk. własna

Siatkówka poprzeczna z certyfikatem bezpieczeństwa B kpl 1

4
kalk. własna

Piłka ręczna centralna kpl 1

5
kalk. własna

Tenis ziemny kpl 1

6
kalk. własna

Tablica wyników na hali sportowej kpl 1

7
kalk. własna

Kotara grodząca halę na 2 sektory kpl 1

8
kalk. własna

Siatki ochronne na okna kpl 1

9
kalk. własna

Badminton kpl 1

10
kalk. własna

Liny i drabiny kpl 1

11
kalk. własna

Wyposażenie ruchome kpl 1

12
kalk. własna

Magazyn sprzętu sportowego kpl 1

13
kalk. własna

Tenis stołowy kpl 1

14
kalk. własna

Ławko wieszaki kpl 1

15
kalk. własna

Krzesła na poziomie płyty boiska kpl 50

16
kalk. własna

Drabinki gimnastyczne kpl 1

17
kalk. własna

Wyposażenie szatni i sanitariatów kpl 1

18 kalk. własna Ławki gimnastyczne szt 20

19 KNR-W 2-15
0230-02

Umywalka ceramiczna wisząca, z zestawem montażowym,
syfonem
stalowym chrom połysk i baterią z wkładem ceramicznym i
lustrem

kpl. 1

20 kalk. własna Dozownik mydła w
płynie ze stali nierdzewnej

kpl 1

21 kalk. własna Dozownik ręczników papierowych ze stali nierdzewnej kpl 1

22 kalk. własna Kosz na ręczniki
papierowe 30l

kpl 1

23 kalk. własna Stół roboczy 0,7x1,18x0,85 kpl 1

24 kalk. własna Basen mycia sprzętu z baterią sztorcową 0,7x0,7x0,85 kpl 2

25 kalk. własna Regał ociekowy
perforowany 70x40x180

kpl 4

26 kalk. własna Lada bemarowa 0,61x0,85x0,78 Moc: 1,4kW kpl 3

27 kalk. własna Zestaw kociołków przechylnych Moc: 18,0 kW kpl 1

28 kalk. własna Stół roboczy 0,7x1,77x0,85 kpl 1

29 kalk. własna Kuchnia elektryczna
4-palnikowa Moc: 17,1 kW/400V

kpl 2

30 kalk. własna Stół roboczy 0,85x1,18x0,85 kpl 1

31 kalk. własna Stół roboczy 278x85x85 kpl 1

32 kalk. własna Okienko podawcze 1,0x1,65 kpl 1

33 kalk. własna Szafa przelotowa 1,0x2,0 kpl 1

34 kalk. własna Okienko podawcze 1,0x2,0 kpl 1

35 kalk. własna Stół z otworem na odpadki 70x70x85 kpl 1

36 kalk. własna Zmywarka Moc: 8,5kW, 0,63x0,73x1,48 kpl 2

37 kalk. własna Stół roboczy 0,7x1,54x0,85 kpl 1

38 kalk. własna Stół roboczy 0,7x1,0x0,85 kpl 1

39 KNR-W 2-15
0130-01

Zawór ze złączką do węża d:15mm szt. 2
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Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp. Podstawa Opis j.m. Obmiar
40 KNR 9-26

0101-02
Odwodnienia liniowe z tworzywa sztucznego o szerokości w
świetle 100 mm i wysokości do 100 mm

m 10

41 KNR-W 2-15
0138-01
analogia

Gaśnica szt. 19

42 KNR-W 2-15
0138-01

Szafka hydrantowa zabudowana w ścianie z zaworem
hydrantowym dn. 25 długość węża 30m

szt. 6

43 kalk. własna Rolety plisowane w salach lekcyjnych szt 13

44 kalk. własna Podajnik papieru toaletowego ze stali nierdzewnej szt 15

45 kalk. własna Szczotka do toalety ze stali nierdzewnej szt 15

46 kalk. własna Dozownik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej szt 16

47 kalk. własna Kosz na odpady 50l ze stali nierdzewnej szt 11

48 kalk. własna Kosz na odpady 3l ze stali nierdzewnej szt 8

49 kalk. własna Podajnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej szt 11

50 kalk. własna Tabliczki informacyjne przy drzwiach szt 49

51 kalk. własna Gry - taniec hopla szt 1

52 kalk. własna Gry - wąż szt 2

53 kalk. własna Gry - naśladuj mnie szt 2

54 kalk. własna Gry - Klasy szt 3

55 kalk. własna Gry - Chińczyk szt 1

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 6676  Użytkownik: Bartoś
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	Szczegółowy kosztorys
	Dział:WYPOSAŻENIE
	Dział:Hala sportowa
	Pozycja:Wyposażenie Boiska Centralnego
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Konstrukcja uchylna składana w bok na ścianę lub równoważna. Konstrukcja stalowa, wykonana z zamkniętych profili lakierowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL.
	RMSO:Mechanizm regulacji wysokości zawieszenia tablicy w zakresie 305-260 cm, cynkowany galwanicznie.
	RMSO:Profesjonalna tablica do koszykówki o wymiarach 180x105 cm, wykonana ze szkła akrylowego o grubości 10 mm. Znakowanie wewnętrznej linii taśmą o szerokości 5 cm w kolorze białym. Tablica mocowana jest do ramy wzmacniającej (wykonanej z zamkniętych profili stalowych 35x35 mm, lakierowanej proszkowo na dowolny kolor z palety RAL) za pomocą kątowników (53x50 mm)malowanych w kolorze białym RAL 9003 mat. Tablica posiada wycięcie w miejscu mocowania obręczy (obręcz mocowana jest bezpośrednio do ramy stalowej, co znacznie zwiększa trwałość tablicy). Znakowanie i rozstaw otworów mocujących zgodnie z PN-EN 1270.
	RMSO:Osłona dolnej krawędzi tablicy 180x105 cm, materiał: poliuretan. Szerokość wewn. 55 mm. Mocowana do ramy tablicy w 8 punktach przy pomocy wkrętów.
	RMSO:Obręcz do koszykówki profesjonalna, uchylna, na sprężynach. Bezhakowy system mocowania siatki (tulejki przelotowe z prętem wykonanym ze stali nierdzewnej) lub równoważna. Malowana proszkowo. Kolor i rozstaw otworów zgodny z normą PN-EN 1270.
	RMSO:Siatka do obręczy turniejowa, biała, sznur 5 mm, 12 zaczepów.
	RMSO:Urządzenie bezpieczeństwa dla konstrukcji z napędem elektrycznym. Blokuje kosz w przypadku zerwania lin napędowych lub uszkodzenia silnika.
	RMSO:Moduł zdalnego sterowania silników (1 pilot na 2 konstrukcje elektryczne).
	RMSO:Montaż konstrukcji uchylnej z napędem elektrycznym (sterowanie na pilota oraz z modułu). 1 pilot na jeden kosz podstropowy.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Siatkówka centralna z certyfikatem bezpieczeństwa B
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Słupki do siatkówki profesjonalne lub równoważne. Wykonane z profilu aluminiowego 80x80 mm w kształcie litery C, lakierowanego proszkowo na kolor czerwony (RAL 3020). Aparat napinający dwuczęściowy, blokowany mimośrodowo, w całości ukryty wewnątrz profilu. Konstrukcja aparatu napinającego umożliwia płynną regulację wysokości siatki w zakresie 106-250 cm, do daje możliwość używania słupków także do gry w tenisa i badmintona (korba w komplecie).
	RMSO:Tuleja profilu 80x80 mm, stalowa (nierdzewna, gatunek 304), dno spawane.
	RMSO:Rama podłogowa stalowa, cynkowana galwanicznie. W okleinie drewnopodobnej (dąb/buk/klon - w zależności od koloru parkietu) bądź syntetyczną wykładziną sportową w kolorze tożsamym do wykładziny na hali. W komplecie z oklejonym (jak wyżej) deklem maskującym wykonanym ze stali czarnej cynkowanej galwanicznie. Średnica całkowita ramy 215 mm, średnica dekla 180 mm.
	RMSO:Osłony słupków do siatkówki na sztywnej konstrukcji ze sklejki o grubości 0,6 cm i 0,9 cm lub równoważne. Wypełnienie stanowi pianka wtórnie spieniona o grubości 3 cm i gęstości ok. 100 kgm3. Pokrycie wykonane jest z materiałem PVC o gramaturze 550 g/m2. pokryte wytrzymałą tkaniną PVC w kolorze czerwonym. Konstrukcja sztywna, mocowana w min. 2 punktach na rzep, składana na zawiasie.
	RMSO:Siatka do siatkówki turniejowa lub równoważna. Górna linka stalowa, taśma górna biała 7 cm, taśmy boczne białe 5 cm. Dodatkowo wyposażona w boczne wzmocnienia. Mocowanie do słupków w 4 punktach. Polipropylen, kolor czarny, grubość 3 mm, oczko 10x10 cm. Antenki jednoczęściowe z kieszeniami w komplecie.
	RMSO:Stanowisko sędziowskie do siatkówki. Stalowe, składane (wymiary po złożeniu nie większe niż 235 cm wys., 80 cm szer. 15 cm grub.). Podest ze stopniową regulacją wysokości (min. 3 poziomy), wykonany z aluminiowej blachy ryflowanej. Stanowisko mocowane do słupka za pomocą rzepów w 3 punktach. Lakierowane proszkowo na kolor czerwony (RAL 3020), wyposażone w kółka ułatwiające transport. Waga: nie więcej niż 50 kg.
	RMSO:Osłona stanowiska sędziowskiego, dwuczęściowa, pokryta wytrzymałą tkaniną PVC w kolorze czerwonym, mocowana na rzepach, grubość pianki min. 5 cm. Lub równoważna.
	RMSO:Wieszak na siatkę ze stali nierdzewnej, z uchwytem z tworzywa.
	RMSO:Montaż tulei w podłożu
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Siatkówka poprzeczna z certyfikatem bezpieczeństwa B
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Słupki do siatkówki profesjonalne lub równoważne. Wykonane z profilu aluminiowego 80x80 mm w kształcie litery C, lakierowanego proszkowo na kolor czerwony (RAL 3020). Aparat napinający dwuczęściowy, blokowany mimośrodowo, w całości ukryty wewnątrz profilu. Konstrukcja aparatu napinającego umożliwia płynną regulację wysokości siatki w zakresie 106-250 cm, do daje możliwość używania słupków także do gry w tenisa i badmintona (korba w komplecie).
	RMSO:Tuleja profilu 80x80 mm, stalowa (nierdzewna, gatunek 304), dno spawane.
	RMSO:Rama podłogowa stalowa, cynkowana galwanicznie. W okleinie drewnopodobnej (dąb/buk/klon - w zależności od koloru parkietu) bądź syntetyczną wykładziną sportową w kolorze tożsamym do wykładziny na hali. W komplecie z oklejonym (jak wyżej) deklem maskującym wykonanym ze stali czarnej cynkowanej galwanicznie. Średnica całkowita ramy 215 mm, średnica dekla 180 mm.
	RMSO:Osłony słupków do siatkówki na sztywnej konstrukcji ze sklejki o grubości 0,6 cm i 0,9 cm lub równoważne. Wypełnienie stanowi pianka wtórnie spieniona o grubości 3 cm i gęstości ok. 100 kgm3. Pokrycie wykonane jest z materiałem PVC o gramaturze 550 g/m2. pokryte wytrzymałą tkaniną PVC w kolorze czerwonym. Konstrukcja sztywna, mocowana w min. 2 punktach na rzep, składana na zawiasie.
	RMSO:Siatka do siatkówki turniejowa lub równoważna. Górna linka stalowa, taśma górna biała 7 cm, taśmy boczne białe 5 cm. Dodatkowo wyposażona w boczne wzmocnienia. Mocowanie do słupków w 4 punktach. Polipropylen, kolor czarny, grubość 3 mm, oczko 10x10 cm. Antenki jednoczęściowe z kieszeniami w komplecie.
	RMSO:Stanowisko sędziowskie do siatkówki. Stalowe, składane (wymiary po złożeniu nie większe niż 235 cm wys., 80 cm szer. 15 cm grub.). Podest ze stopniową regulacją wysokości (min. 3 poziomy), wykonany z aluminiowej blachy ryflowanej. Stanowisko mocowane do słupka za pomocą rzepów w 3 punktach. Lakierowane proszkowo na kolor czerwony (RAL 3020), wyposażone w kółka ułatwiające transport. Waga: nie więcej niż 50 kg.
	RMSO:Osłona stanowiska sędziowskiego, dwuczęściowa, pokryta wytrzymałą tkaniną PVC w kolorze czerwonym, mocowana na rzepach, grubość pianki min. 5 cm. Lub równoważna.
	RMSO:Wieszak na siatkę ze stali nierdzewnej, z uchwytem z tworzywa.
	RMSO:Montaż tulei w podłożu
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Piłka ręczna centralna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Bramka do piłki ręcznej 3,00x2,00 m - TYP 2 (zgodnie z PN-EN 749) z certyfikatem bezpieczeństwa B (wystawionym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji). Głębokość wewnątrz szkieletu (mierzona od tylniej krawędzi słupka do początku łuku): góra: 100 cm, dół: 130 cm. Profesjonalna, mocowana do posadzki za pomocą pokręteł (do uprzednio zainstalowanych  talerzyków). Światło bramki skręcane (narożniki spawane), skręcane przy pomocy aluminiowych łączników, wykonane z profilu aluminiowego o przekroju kwadratowym (80x80 mm), z wewnętrznym użebrowaniem przeciwdziałającym odkształceniom, malowane dwukrotnie (podkład + pasy) proszkowo na kolor biały (RAL 9003) oraz niebieski (RAL 5010), czerwony (RAL 3020) lub czarny (RAL 9005). Szkielet wykonany z rury stalowej o średnicy 35 mm i grubości min. 2 mm, zabezpieczony antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe na kolor biały (RAL 9003). Tył (szkielet bramki) składany bez użycia narzędzi, ułatwiający przenoszenie i magazynowanie. W komplecie talerzyki cynkowane galwanicznie o grubości min. 4 mm i średnicy min. 75 mm (4 szt.) z wspawaną nakrętką M12 (do montażu bramek do posadzek drewnianych bądź syntetycznych nawierzchni klejonych do płyt OSB); bezpieczne pokrętła ogumowane w kolorze szarym z trzpieniem gwintowanym o długości min. 30 mm (do mocowania bramki do podłoża; 4 szt.);komplet narzędzi do montażu, a także wymienne, odporne na warunki atmosferyczne białe zapinki (mocowanie siatki do światła; 35 szt.) oraz białe zaczepy siatki (mocowanie siatki do szkieletu; 30 szt.). Waga: 32 kg (+/- 5 kg).
	RMSO:Siatka na bramkę do piłki ręcznej (3,00x2,00 m) z certyfikatem bezpieczeństwa B (wystawionym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji). Głębokość: góra: 80 cm, dół: 100 cm. Wykonana linki polipropylenowej o grubości min. 5 mm, w kolorze białym. Łączenie bezwęzłowe, oczko maksymalnie 10x10 cm. W komplecie łapacz z polipropylenu o gr. 5 mm (oczko 10x10 cm) w kolorze adekwatnym do koloru pasów bramki, z obciążeniem dolnej krawędzi o wadze 400 g/mb (+/- 10 g) oraz linka mocująca łapacz do siatki (na 4 lub 5 oczku).
	RMSO:Linki elastyczne do montażu siatki do światła i szkieletu bramki;
	RMSO:Montaż bramek do piłki ręcznej
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tenis ziemny
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Słupki 2szt do tenisa ziemnego profesjonalne. Wykonane z profilu aluminiowego 80x80 mm, lakierowanego proszkowo na kolor zielony (RAL 6005). Aparat napinający w całości oraz korba (chowana w słupku) w komplecie.
	RMSO:Tuleja profilu 80x80 mm, stalowa (nierdzewna, gatunek 304), dno spawane.
	RMSO:Rama podłogowa stalowa, cynkowana galwanicznie. W okleinie drewnopodobnej (dąb/buk/klon - w zależności od koloru parkietu) bądź syntetyczną wykładziną sportową w kolorze tożsamym do wykładziny na hali. W komplecie z oklejonym (jak wyżej) deklem maskującym wykonanym ze stali czarnej cynkowanej galwanicznie. Średnica całkowita ramy 215 mm, średnica dekla 180 mm.
	RMSO:Siatka do tenisa ziemnego polietylenowa, grubość 3 mm, z fartuchem, kolor czarny.
	RMSO:Podpórki do gry singlowej, aluminiowe. Podstawa z blachy o gr. 3 mm i średnicy 70 mm, słupek z rurki o średnicy 22 mm. Część górna (widełki) spawane, z pręta o średnicy 8 mm. Wysokość 1,07 m. .
	RMSO:Stanowisko sędziowskie do tenisa ziemnego aluminiowe, skręcane z siedziskiem polipropylenowym (z wysokim oparciem, standardowo w kolorze żółtym) i podłokietnikami. Schody wykonane z aluminiowej blachy ryflowanej, podłokietniki z rury aluminiowej o35 mm.
	RMSO:Taśma regulacyjna do siatki do tenisa ziemnego. Poliestrowa, z rzepem, zakończona karabińczykiem, szerokość 50 mm. Kolor biały.
	RMSO:Montaż tulei w podłożu
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tablica wyników na hali sportowej
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Tablica wyników
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Kotara grodząca halę na 2 sektory
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Kotara siatkowo-tkaninowa. Do wysokości 3,0 m tkanina poliestrowo-bawełniana o gramaturze min. 245 (+/- 20) g/m2, w kolorze zielonym lub niebieskiem, trudnozapalna. Powyżej: siatka ochronna polipropylenowa o oczku 100x100 mm, grubość splotu min. 3 mm, kolor zielony lub niebieski. Wymiar całkowity: 27,5x7,5 m. W górnej części siatki dodatkowe przeszycia 30 i 60 cm. W dolnej krawędzi tkaniny wszyte obciążenie 200g/mb.
	RMSO:"Konstrukcja kotary grodzącej składanej poziomo, z napędem elektrycznym. Szyna aluminiowa. Sterowanie: centrala SOMFY Centralis Uno mocowana w skrzynce z ograniczonym dostępem instalowana w dowolnym miejscu na hali. Elementy stalowe konstrukcji zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe lub cynkowanie galwaniczne. 
Mocowane do konstrukcji dachu (dźwigary stalowe lub drewniane) za pomocą indywidualnie dopasowanej konstrukcji mocującej (adaptacyjnej) zależnej od typu i rozstawu dźwigarów. Zdalne sterowanie pilotem działa do 50 metrów (w strefie nie ograniczonej ścianami z materiałów pochłaniających fale radiowe, np. beton, cegła itp.). W komplecie z konstrukcją dostarczane są 2 piloty zdalnego sterowania. Centralka sterująca posiada możliwość zwiększenia ilości pilotów do 15 sztuk. Dodatkowo istnieje możliwość zainstalowania na hali skrzynki sterującej napędem (w miejscu wyznaczonym przez użytkownika) zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich przez zamek patentowy. "
	RMSO:Montaż konstrukcji kotary grodzącej z napędem elektrycznym
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Siatki ochronne na okna
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Siatka osłonowa PE (polietylenowa, węzłowa). Grubość splotu 2-3 mm, oczko 50x50 mm. Kolor biały. Siatka rozpinana na szpilach z uchem. Mocowana do linki stalowej w oploci PVC gr. 4 mm za pomocą cynkowanycn spinek.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Badminton
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Słupki przejezdne do badmintona lub równoważne. Konstrukcja stalowa, lakierowana proszkowo na kolor czerwony (RAL 3020) lub niebieski (RAL 5010). Każdy słupek obciążony jest balastem o wadze ok. 60 kg. Dodatkowo, jeden ze słupków wyposażony jest w aparat napinający. Konstrukcja posiada stopki gumowe niebrudzące oraz kółka ułatwiające przemieszczanie zestawu.
	RMSO:Siatka do badmintona w kolorze zielonym lub czarnym
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Liny i drabiny
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Konstrukcja podstropowa (szyna jezdna) do zawieszania lin, drabin i kółek gimnastycznych. Konstrukcja stalowa, mocowana do stropu hali sportowej, lakierowana proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. Konstrukcja umożliwia ściągnięcie lin i drabin do boku hali.
	RMSO:Lina do wspinania 9 m
	RMSO:Drabinka sznurowa 9 m
	RMSO:Montaż konstrukcji lin i drabin
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wyposażenie ruchome
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Skrzynia gimnastyczna trapezowa, 5 - częściowa z wózkiem 2 kołowym, pokrycie skóra naturalna.  Segmenty skrzyni wykonane ze sklejki iglastej 18 mm, narożniki i czopy z  drewna bukowego. Wysoką sztywność każdego segmentu zapewnia łączenie poszczególnych jego elementów poprzez klejenie i skręcanie, a stabilność całej skrzyni zapewniają pasowane czopy. Górny segment skrzyni stanowi płyta wiórowa o gr. 18 mm, mata z włókna kokosowego o gr. 40 mm i pianka ok. 15 mm pokryta skórą. Dolny segment ma cztery antypoślizgowe stopki. W drugim segmencie od góry otwór umożliwiający zaczepienie ławki. Skrzynia jest wyposażona w wózek transportowy, który jest zamontowany w dolnym segmencie.
	RMSO:Kozioł gimnastyczny z regulacja wysokości w zakresie 110-170 cm. Korpus wykonany z drewna klejonego, pokrytego otuliną elastyczną i naturalną skórą. Podstawa z profili stalowych malowanych proszkowo. Cztery nogi podstawy zabezpieczone niebrudzącymi stopkami z tworzywa, a dwie z nich dodatkowo wyposażone w kółka ułatwiające transport.
	RMSO:Odskocznia gimnastyczna standard. Wykonana ze specjalnie profilowanej sklejki liściastej, pokryta wykładziną dywanopodobną. Wyposażona w amortyzator z mikrogumy zwiększający elastyczność. Wymiary blatu: 1200x600 mm. Wysokość czoła odskoczni - 15 cm.
	RMSO:Równoważnia gimnastyczna wysoka, 5 m. Przyrząd do wykonywania ćwiczeń z zakresu koordynacji ruchowej i równowagi ciała. Równoważnia składa się z belki wykonanej z drewna iglastego klejonego  i metalowej podstawy z regulowaną skokowo co 5 cm wysokością w zakresie od 80 – 120 cm. Belka równoważni o przekroju 165x145 mm, szerokość części górnej wynosi 110 mm. Powierzchnia pracująca belki  wyłożona jest styrogumą o gr.5 mm o właściwościach sprężystych a następnie pokryta wykładziną antypoślizgową gwarantującą bezpieczeństwo kroku i balansowania. Podstawa metalowa w miejscach styku z podłożem wyposażona w gumowe ochraniacze przeciwpoślizgowe. Szerokość nóg 1100 mm. W komplecie wózek 4-kołowy ułatwia przemieszczanie się równoważni.
	RMSO:Materac gimnastyczny 200x120x5 cm, z narożnikami i uchwytami. Pokrycie z materiału PVC jednostronnie powlekanego, spód z materiału antypoślizgowego. Wypełnienie stanowi pianka poliuretanowa wtórnie spieniona ~80 kg/m3.
	RMSO:Materac gimnastyczny 200x120x10 cm, z narożnikami i uchwytami. Pokrycie z materiału PVC jednostronnie powlekanego, spód z materiału antypoślizgowego. Wypełnienie stanowi pianka poliuretanowa wtórnie spieniona ~80 kg/m3.
	RMSO:Materac gimnastyczny 200x120x20 cm, z narożnikami i uchwytami. Pokrycie z materiału PVC jednostronnie powlekanego, spód z materiału antypoślizgowego. Wypełnienie stanowi pianka poliuretanowa wtórnie spieniona ~80 kg/m3.
	RMSO:Ławka gimnastyczna – długość 2,0 m. Płyta górna oraz belka ławki wykonane są z drewna iglastego lakierowanego bezbarwnie, a podpory środkowe i nogi z kształtowników stalowych cynkowanych galwanicznie. Nogi wyposażone są w antypoślizgowe, niebrudzące podłogi stopki. Ławki posiadają jeden zaczep umożliwiający zawieszenie jej na szczeblu drabiny gimnastycznej lub w otworze skrzyni gimnastycznej. Po odwróceniu belka ławki o szerokości około 100 mm może służyć jako równoważnia do ćwiczeń.
	RMSO:Ławka gimnastyczna – długość 3,0 m. Płyta górna oraz belka ławki wykonane są z drewna iglastego lakierowanego bezbarwnie, a podpory środkowe i nogi z kształtowników stalowych cynkowanych galwanicznie. Nogi wyposażone są w antypoślizgowe, niebrudzące podłogi stopki. Ławki posiadają jeden zaczep umożliwiający zawieszenie jej na szczeblu drabiny gimnastycznej lub w otworze skrzyni gimnastycznej. Po odwróceniu belka ławki o szerokości około 100 mm może służyć jako równoważnia do ćwiczeń.
	RMSO:Piłka lekarska ciśnieniowa, pompowana, 3 kg. Powłoka syntetyczna; ciśnienie stałe; kolor różowy, niebieski lub brązowy; tworzywo zgrzewane (nie zszywane, jednolite). Piłki  o regularnych kształtach, wykonane ze specjalnej nietoksycznej gumy syntetycznej . Piłka pompowana przy użyciu normalnej pompki, wentyl wymienny.
	RMSO:Piłka lekarska ciśnieniowa, pompowana, 4 kg. Powłoka syntetyczna; ciśnienie stałe; kolor różowy, niebieski lub brązowy; tworzywo zgrzewane (nie zszywane, jednolite). Piłki  o regularnych kształtach, wykonane ze specjalnej nietoksycznej gumy syntetycznej .
	RMSO:Piłka lekarska ciśnieniowa, pompowana, 5 kg. Powłoka syntetyczna; ciśnienie stałe; kolor różowy, niebieski lub brązowy; tworzywo zgrzewane (nie zszywane, jednolite). Piłki  o regularnych kształtach, wykonane ze specjalnej nietoksycznej gumy syntetycznej . Piłka pompowana przy użyciu normalnej pompki, wentyl wymienny.
	RMSO:Drążek zakładany na drabinę gimnastyczną. Konstrukcja drążka stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe na kolor srebrny (RAL 9006). Drążek o średnicy 30 mm wykonany jest z klejonego drewna, wzmocniony wewnętrznie prętem stalowym. Może być zawieszany na drabinie gimnastycznej o szerokości 90 cm, posiadającej szczeble o grubości do 32 mm i wysokości do 42 mm. Dopuszczalne statyczne obciążenie drążka: 120 kg. Ruchome ramiona umożliwiają regulację wysokości i odległości drążka od drabiny (długość ramion górne - 100 cm, dolne - 74 cm).
	RMSO:Piłka ręczna
	RMSO:Piłka do siatkówki
	RMSO:Piłka do koszykówki
	RMSO:Piłka nożna halowa
	RMSO:Rakietki do tenisa stołowego z okładzinami Norm 1,7 mm do nauki początkowej. Okładziny z atestem ITTF.
	RMSO:"Kompresor. Prosty w obsłudze selektor wyboru pozwala na dokładne ustawienie wybranej wartości ciśnienia w Bar, zgodnie z aktualną potrzebą
Funkcja automatycznego wyłączenia zapewnia idealny efekt precyzyjnego napompowania za każdym razem; bez ryzyka niedopompowania lub przekroczenia zadanego ciśnienia. 
Kompresor może być zasilany prądem zmiennym 230 V lub z gniazda zapalniczki samochodowej 12 V - umożliwia to wszechstronne wykorzystanie."
	RMSO:"BRAMKA DO TCHOUKBALL
Wykonana ze stalowej rury malowanej proszkowo na kolor szary RAL 9006. Zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie galwaniczne.
Regulowany kąt nachylenia (50 st., 52,5 st., 55 st., 57,5 st., 60 st.)
Wymiar 100x100 cm
Bramka posiada siatkę PE o oczku 50x50 mm mocowaną przy pomocy linki gumowej."
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Magazyn sprzętu sportowego
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Wieszak na 2 komplety słupków. Stalowy, lakierowany proszkowo na kolor srebrny (RAL 9006). W miejscach kontaktu z profilem słupka do siatkówki wyklejony filcem w celu zabezpieczenia powłoki lakierniczej słupka.
	RMSO:Wózek na piłki stalowy zamykany, składany. Konstrukcja stalowa (pręty zgrzewane), lakierowana proszkowo, na około 60 piłek. Zamykany na kłódkę (w komplecie), na kółkach gumowych niebrudzących,
	RMSO:Regał metalowy magazynowy 5 półkowy wym. 2000x1000x400 mm, malowany proszkowo lub cynkowany stelaż metalowy, półki z płyty regulowane. Obciążenie minimum 200 kg.
	RMSO:Wózek na materace. Na konstrukcji stalowej lakierowanej proszkowo, 2 koła skrętne, 2 z hamulcem. Dopuszczalne obciążenie min. 100 kg.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tenis stołowy
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Stół do tenisa stołowego pokryty lakierem w kolorze niebieskim , wykonany z profili stalowych w tym część górna stołu o grubości 25 mm, rama wzmacniająca gr. 60 mm, nogi z profili stalowych o wym. 60 x 40 mm. Stół ma być wyposażony w 4 kółka na łożyskach 100 mm średnicy z hamulcami oraz posiadać system bezpieczeństwa uniemożliwiający przewrócenie się. Ochrona blatu poprzez dodatkowy specjalny lakier , łącznik blatów, regulacja poziomu stołu (do 25mm).
	RMSO:Siatka do tenisa stołowego w kolorze niebieskim musi być przykręcana z regulowaną wysokością oraz zaopatrzona w uchwyty metalowe.
	RMSO:Stolik sędziowski stabilny i składany z uchwytem do przenoszenia .Waga 16 kg, kolor czarny lub niebieski.
	RMSO:Numeratr - składany z miękkiego PCV. Wygodny w użyciu i lekki. Numerki ze sztywnego PCV. Kieszonki na oznaczenie wziętych przez zawodnika przerw i udzielone kartki. Sety 1-5. Kolor czarny.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ławko wieszaki
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Ławko-wieszaki w szatniach, podwójny 2,00x1,60x0,30 m. Wykonana jest z profili stalowych, malowanych lakierem proszkowym.Siedzisko wykonane z drewnianych listew malowanych lakierem bezbarwnym. Wysokość ławki - 40 cm. Ławko-wieszak posiada półkę na obuwie wykonaną z profili stalowych.  Wieszaki wyposażone są w haki w rozstawie 15 cm.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Krzesła na poziomie płyty boiska
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Krzesło jak na wizualizacjach
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Drabinki gimnastyczne
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Drabinka gimnastyczna przyścienna 1,6x2,2 m (podwójna). Boki wykonane są z drewna iglastego 30x100 mm, szczeble ze sklejki równoległowarstwowej 30x40 mm.
	RMSO:Montaż drabinki podwójnej
	RMSO:Wspornik mocujący drabinkę. Wysięgnik 160 mm, stalowy, cynkowany galwanicznie (w kształcie litery "T").
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wyposażenie szatni i sanitariatów
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Szafa ubraniowa podwójna wykonana z blachy stalowej o wymiarze 600x490x1800 mm. Posiada 4 schowki, komora wyposażona w drążek i haczyki. Kolor szary Ral jak w projekcie. Drzwi wyposażone w wywietrzniki. Szafki zamykane na klucz. Szafki posiadają jeden klucz uniwersalny pasujący do każdego zamku.
	RMSO:Ławka wysuwana, przeznaczona do szaf szatniowych bez nóżek. Konstrukcja wykończona farbą proszkową w kolorze szarym, siedzisko z lakierowanego rusztu drewnianego (listwy sosnowe). Wymiary ławki dopasowane do szafy ubraniowej.
	RMSO:Dozownik mydła Wykonany ze stali nierdzewnej, matowy, posiadający zbiornik z pokrywką na mydło w płynie, o pojemności od 0,8 do 1,0 l, pompka stanowi oddzielną wymienną część, umożliwiający zmianę systemu dozowania (piana, spray, mydło nalewane, mydło w płynie w hermetycznych woreczkach, posiadający zlicowany z powierzchnia urządzenia stalowy zamek bębenkowy, niewidoczne zawiasy, kluczyk kompatybilny z podajnikiem ręczników  i pojemnikiem na papier toaletowy o wymiarach: szerokość od 11 do 13 cm, wysokość od 25 do 27 cm, głębokość od 10 do 11 cm
	RMSO:"Dozownik na mydło przy prysznicu
pojemność zbiornika 800 ml +/- 50 ml
– mydło uzupełniane z kanistra
– dostępny w kolorze białym
– ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła
– wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS
– zamykany na kluczyk
- Możliwość otwierania dozownika bez kluczyka, 
 -pojemnik na mydło zamykany wieczkiem
"
	RMSO:"Pojemnik na ręczniki papierowe
Wykonany ze stali nierdzewnej (pokrywa i tylna ścianka) , matowy, pojemność do 500 szt. Ręczników, posiadający okienko do kontroli ilości ręczników umieszczony na froncie, posiadający zlicowany z powierzchnia urządzenia stalowy zamek bębenkowy, zawiasy niewidoczne, łączenia na bokach szlifowane i spawane, kluczyk kompatybilny z dozownikiem mydła i pojemnikiem na papier toaletowy, o wymiarach: szerokość od 25 do 26 cm, wysokość od 26 do 27 cm, głębokość od 11do 12 cm"
	RMSO:"Kosz na śmieci 5l 
- wykonany z wysokiej jakości stali o podwyższonej odporności na odkształcenia
- dodatkowo wzmocniony wewnętrzną obręczą z tworzywa sztucznego oraz pełnym, zamkniętym dnem
- elegancki, wytrzymały przycisk pedałowy, z zabezpieczeniem przed porysowaniem podłogi
- niewidoczny, trwały, mechanizm unoszenia pokrywy z systemem powolnego, cichego opadania
- wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytami, wykonane z najwyższej jakości tworzywa sztucznego
- wiadro z otworem do mocowania worka ukrywającym jego nadmiar - uchwyt do wygodnego przenoszenia kosza
- spód zabezpieczony przed zarysowaniem podłogi"
	RMSO:"Pojemnik na papier toaletowy
Wykonany ze stali nierdzewnej (obudowa i tylna ścianka), matowy, posiadający na froncie okienko do kontroli ilości papieru, posiadający zlicowany z powierzchnia urządzenia stalowy zamek bębenkowy, niewidoczne zawiasy,  łączenia na bokach szlifowane i spawane, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 19 cm, kluczyk kompatybilny z dozownikiem mydła i podajnikiem ręczników, o wymiarach: szerokość od 22 do 23 cm, wysokość od 23 do 24 cm, głębokość od 11 do 12 cm"
	RMSO:Szczotka do WC - tuba stojąca wykonana ze stali nierdzewnej matowej. Rączka szczotki wyposażona jest w przykrywkę tuby, która zapobiega wydostawaniu sie zapachu. Na dnie tuby znajduje się plastikowa miseczka, którą można wyjmować. Pozwala to na łatwe utrzymanie szczotki w czystości. Wysokość 39 cm, średnica 10,5 cm.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ławki gimnastyczne
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Ławki gimnastyczne
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Technologia kuchni
	Pozycja:Umywalka ceramiczna wisząca, z zestawem montażowym, syfonem
stalowym chrom połysk i baterią z wkładem ceramicznym i
lustrem
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:umywalki porcelanowe
	RMSO:wsporniki do umywalek
	RMSO:syfon stalowy chrom połysk
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)'
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dozownik mydła w
płynie ze stali nierdzewnej
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Dozownik mydła w
płynie ze stali nierdzewnej
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dozownik ręczników papierowych ze stali nierdzewnej
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Dozownik ręczników papierowych ze stali nierdzewnej
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Kosz na ręczniki
papierowe 30l
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Kosz na ręczniki
papierowe 30l
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Stół roboczy 0,7x1,18x0,85
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Stół roboczy 0,7x1,18x0,85
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Basen mycia sprzętu z baterią sztorcową 0,7x0,7x0,85
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Basen mycia sprzętu z baterią sztorcową 0,7x0,7x0,85
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Regał ociekowy
perforowany 70x40x180
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Regał ociekowy
perforowany 70x40x180
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Lada bemarowa 0,61x0,85x0,78 Moc: 1,4kW
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Lada bemarowa 0,61x0,85x0,78 Moc: 1,4kW
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zestaw kociołków przechylnych Moc: 18,0 kW
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Zestaw kociołków przechylnych Moc: 18,0 kW
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Stół roboczy 0,7x1,77x0,85
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Stół roboczy 0,7x1,77x0,85
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Kuchnia elektryczna
4-palnikowa Moc: 17,1 kW/400V
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Kuchnia elektryczna
4-palnikowa Moc: 17,1 kW/400V
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Stół roboczy 0,85x1,18x0,85
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Stół roboczy 0,85x1,18x0,85
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Stół roboczy 278x85x85
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Stół roboczy 278x85x85
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okienko podawcze 1,0x1,65
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Okienko podawcze 1,0x1,65
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Szafa przelotowa 1,0x2,0
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Szafa przelotowa 1,0x2,0
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okienko podawcze 1,0x2,0
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Okienko podawcze 1,0x2,0
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Stół z otworem na odpadki 70x70x85
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Stół z otworem na odpadki 70x70x85
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zmywarka Moc: 8,5kW, 0,63x0,73x1,48
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Zmywarka Moc: 8,5kW, 0,63x0,73x1,48
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Stół roboczy 0,7x1,54x0,85
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Stół roboczy 0,7x1,54x0,85
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Stół roboczy 0,7x1,0x0,85
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Stół roboczy 0,7x1,0x0,85
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zawór ze złączką do węża d:15mm
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Zawór ze złączką do węża d:15mm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)'
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odwodnienia liniowe z tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 100 mm
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:koryto odwodnienia szer. 100 mm i wysokości do 100 mm z tworzywa
	RMSO:betony zwykłe z kruszywa naturalnego
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Wyposażenie ppoż
	Pozycja:Gaśnica
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Gaśnica
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)'
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Szafka hydrantowa zabudowana w ścianie z zaworem hydrantowym dn. 25 długość węża 30m
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Szafka hydrantowa z zaworem hydrantowym dn. 25
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)'
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Sale lekcyjne
	Pozycja:Rolety plisowane w salach lekcyjnych
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Rolety plisowane w salach lekcyjnych
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Sanitariaty
	Pozycja:Podajnik papieru toaletowego ze stali nierdzewnej
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Podajnik papieru toaletowego ze stali nierdzewnej
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Szczotka do toalety ze stali nierdzewnej
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Szczotka do toalety ze stali nierdzewnej
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dozownik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Dozownik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Kosz na odpady 50l ze stali nierdzewnej
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Kosz na odpady 50l
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Kosz na odpady 3l ze stali nierdzewnej
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Kosz na odpady 3l
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podajnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Podajnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Części ogólnodostępne
	Pozycja:Tabliczki informacyjne przy drzwiach
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Tabliczki informacyjne przy drzwiach
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gry - taniec hopla
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Gry - taniec hopla
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gry - wąż
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Gry - wąż
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gry - naśladuj mnie
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Gry - naśladuj mnie
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gry - Klasy
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Gry - klasy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gry - Chińczyk
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Gry - Chińczyk
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu
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