
Rodzaj robót Jm cena netto

Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV 

wymiary: 1,80 x 2,95 1 szt.

wymiary: 1,70 x 0,80 1 szt.

wymiary: 0,80 x 2,20 1 szt.

Uwaga

cena winna uwzględniać demontaż starej stolarki okiennej wraz z 

wywozem i utylizacją, dobór wymiarów okien do istniejących 

otworów okiennych, dostawa i osadzenie nowego okna, 

uzupełnienie powstałych ubytków tynku z malowaniem pod kolor 

ścian, wywóz gruzu, sprzątanie

Modernizacja wewnętrznych schodów z wyrównaniem podłoża 

(zgodnie z obowiązującymi normami) i ułożeniem płytek:

posadzka przy wejściu 1 m2

schody 1 m2

Uwaga

cena winna uwzględniać wyrównanie podłoża, zagruntowanie 

podłoża istniejącego (tj. lastriko i kamień) gruntem do podłoży 

trudnych metodą wskazaną przez producenta wybranego produktu, 

klejenie płytek wysoko elastyczną zaprawę klejącą wybranej marki 

stosując się do zaleceń producenta, uzupełnienie płytek elementami 

tj.: listwy przypodłogowe, kątowniki, narożniki, spoinowanie 

wykonane fugą wąską wysoko elastyczną metodą wskazaną przez 

producenta wybranego produktu

Wymiana i montaż barierek

demontaż istniejących barierek wraz z utylizacją 1 mb

montaż barierek ze stali nierdzewnej 1 mb

montaż barierek stalowych 1 mb

Roboty remontowe

demontaż obicia stropu z boazerii 1 m2

demontaż obicia ścian i filaru z boazerii 1 m2

wykonanie sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z 

wypełnieniem płytami z włókien szklanych
1 m2

montaż na ścianach i filarach płyt gipsowo-kartonowych na 

profilach aluminiowych
1 m2

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia na Remont oraz modernizację Spółdzielczego Domu 

Kultury przy Al. Kopernika 12 w Nowym Targu w ramach projektu współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1 Rewitalizacja Miast, 

Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie

FORMULARZ CENOWY

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Załącznik nr 5

Zamawiąjący

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu

Al. Kopernika 12

34-400 Nowy Targ

Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Reprezentowany przez:



montaż na ścianach i filarach płyt gipsowo-kartonowych na kleju 
1 m2

dwukrotne malowanie farbą emulsyjnymi ścian 1 m2

Wymiana paneli podłogowych na parkiet

zerwanie paneli oraz znajdującego się pod panelami parkietu wraz 

z wywozem i utylizacją
1 m2

wyrównanie wylewki betonowej 1 m2

ułożenie na kleju parkietu dąb gr. 22mm kl. I wraz z 

cyklinowaniem i malowaniem 
1 m2

Uwaga cena 1 m2 montażu parkietu dąb gr. 22mm kl. I winna uwzglęniać 

montaż listw przypodłogowych, kątowników, narożników

Instalacja c.o. z wymianą

dostawa i montaż 5 grzejników panelowych o łącznej mocy 26500 

W (2 szt. do wysokości 35 cm, 3 szt. do  wysokości 50 cm, 

parametry pracy instalacji 90/70 °C, ciepło dostarczane z sieci 

miejskiej)  

1 kpl

wymiana wewnętrznej instalacji  c.o. (rury) 1 mb

wymiana przyłącza rur c.o. (od węzła c.o. do budynku)– rury 

stalowe na preizolowane  wraz z rozebraniem i ułożeniem płytek 

chodnikowych oraz odkopanie i zasypanie kanałów 

1 mb

Uwaga cena dostawy i montażu 5 grzejników winna zawierać:

likwidację (5 pięciu) istiejących grzejników typu favier wraz z 

rozliczeniem odzyskanego złomu
montaż grzejników wraz z zaworami grzejnikowymi, 
regulacja działania instalacji (odpowietrzenie instalacji i próba 

szczelności pod ciśnieniem roboczym)

Wykonanie instalacji elektrycznej:

ułożenie przewodów elektrycznych 1 mb

wymiana wyłączników oświetlenia 1 szt.

wymiana gniazdek 1 szt.

zakup i montaż punktów świetlnych przystosowanych do 

zamontowania w suficie podwieszanym o konstrukcji metalowej z 

wypełnieniem płytami z włókien szklanych

1 szt.

zakup i montaż punktów świetlnych przystosowanych do 

zamontowania w suficie podwieszanym z płyt gipsowo-

kartonowych

1 szt.

zakup i montaż lamp ewakuacyjnych (opraw awaryjnych) 1 szt.

Uwaga

Cena winna zawierać demontaż istniejących opraw świetlnych oraz 

likwidację starych obwodów oświetlenia, utylizację oraz wykonanie 

pomiarów ochronnych nowej instalacji elektrycznej wraz z 

protokołem z tych badań

Drzwi dwuskrzydłowe z profili aluminiowych w kolorze popielatym (sala widowiskowa, sala kominkowa)

wymiary: 1,30 m x 2,10 m 1 kpl

wymiary: 1,70 m x 2,10 m 1 kpl

Uwaga

cena winna obejmować dostawę i montaż drzwi z profili 

aluminiowych z mleczną szybą bezpieczną obustronnie, 

pochwytem i zamkiem wraz z obróbką przy ścianach i podłodze 

oraz demontażem starej stolarki drzwiowej wraz z utylizacją

Ścianka z profili aluminiowych (pomieszczenie socjalne)

wymiary: 3,30 m + 3,80 m; wys. 3,50 m 1 kpl

Uwaga

cena winna zawierać wykonanie ścianki z profili aluminiowych z 

mleczną szybą bezpieczną obustronnie, drzwiami wraz z  

pochwytem i zamkiem oraz z obróbką przy ścianach i podłodze, 

demontaż starej ścianki z boazerii wraz z utylizacją

Klimatyzacja ( w trzech pomieszczeniach)

Sala widowiskowa 1 kpl

Sala wykładowa 1 kpl

Sala kominkowa 1 kpl

Wykonanie projektu instalacji klimatyzacji 1 kpl

Modernizacja pokrycia dachu z dociepleniem pianka 

poliuretanową z powłoka akrylową i posypką łupkową



natrysk pianki poliuretanowej na dach,attyki, murek ogniowy, 

komin itp. o wspołczynniku przenikania ciepła lambda 0,18
1 m2

natrysk powłoki akrylowej posypką łupkową (przeciw uv) na 

dach,attyki, murek ogniowy, komin itp.
1 m2

dostawa i montaż wpustów dachowych 1 szt.

wymiana obróbki blacharskiej z blachy powlekanej w rozwinięciu 

do 25 cm
1 m2

wymiana obróbki blacharskiej z blachy powlekanej w rozwinięciu 

do ponad 25 cm
1 m2

modernizacji instalacji odgromowej + protokół z badań 1 mb

Winda osobowa 1 kpl

Uwaga

cena winna zawierać wykonanie otworu wejściowego na 

pierwszym piętrze – powiększenie otworu okiennego, dostawę 

kompletnej platformy (windy osobowej) zewnętrznej dla osób 

niepełnosprawnych wg opracowanego projektu budowlanego 

stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji wraz z 

przygotowaniem dokumentacji i odbiorem UDT, montaż szybu 

samonośnego platformy (windy) na niezależnym istniejącym 

fundamencie żelbetonowym, wykonanie robót odtworzeniowych

Modernizacja tablicy elektrycznej

tablica elektryczna wraz z dokumentacją powykonawczą 1 kpl

Uwaga

cena modernizacji tablicy elektrycznej wraz z dokumentacją 

powykonawczą winna zawierać wykonanie uproszczonego projektu 

– schemat ideowy, trasy kablowe, wystąpienie do zakładu 

energetycznego o zwiększenie mocy przyłączeniowej, wykonanie 

pomiarów ochronnych i skuteczności zerowania i oporności 

izolacji

wymiana instalacji od złącza kablowego do tablicy elektrycznej 1 mb

wyprowadzenie linii zasilającej dla klimatyzacji i windy 1 mb

Wykonanie świadectwa energetycznego budynku 

powykonawczego
1 kpl

Roboty realizowane będą wg następujących nośników cenotwórczych:

Rg = …………………………. zł/godz.

Ko = …………………………. %

Z   = …………………………. %

Termin realizacji Zamówienia:

Zamówienie winno być realizowane nie później niż do 15 maja 2019 r.

podpis

…………………………………. (miejscowość), dnia …………………………… r.

……………………………………


