
Budowa miejsca rekreacino - wypoczynkoweg" , O'*r*6iliHJl?scovtosc .i Starcza'45'l 'l2720-8 451 12723-9 37535200-9

Lp. PodEt Opis iwyliczenia j.m. i Poszcz Razem

! qglzczochron
1 Kalkulacia Deszczochron - zakup drewna, element6v{ hcznych, impregnatu

d.l wlasna
szt

szI 1.000
RAZEI 1.000

40.000
EAzE[

---kllR 
2-3l lwykonenie koryta w gruncie kat.ll-lv - 10 cm glgbok.koMa (we wnelrzu de-

d.10102{l szczochronu)
40

'O.000
m2

m2 40.000

3 KllR 2-31 Podbudorva z kruszywa naluralnego - o grub.po zageszcz. I cm (we wnetzu
d.10{1443 deszc2ochronu)

40
RAZET iO.000

4 flNRtlKB Ukladanie navriezchni chodnikdrir i placdiv z betono{ej kostki brukowej gr. 6
d.1 231051141 cm (we wnQlzu deszczochronu)

40

m2

40.000
RAZEX 40.000

5 Kalkulacia Zakup i pnYy6z ziemi do rozplanto'vania wok6l deszczochronu
d.l wlasna

t

t 5.000
RAZ EiI 5.tx)o

6 KNR 2{l RQczne plantovranie pq*ierzchni gruntu rodzimego kat.l-lll (teren wok6l de
d.'10505{rl szczochrcnu)

20 m2 20.000
RAZEm 20.000

7 Kalkulacra Kablna WC
d.1 wtasna

1

szt

s2t I 000
RAZEI 1.000

2 Klqg ogniEkowy
eixai[ut;ii K;$ ognbkowy - zakup drewn-, ebmentow tacznyctr, impregnatu Ueden rrru

d.2 wtasna ogniskowy i6 hvvek)
1

kpl.

kpl. 1.000
RAZEU 1.ofi)

r
9

d .3

Plac zabaw
Kalkulacia
wlasna

2*taw iekreacyjny ('konstrukci, ndntz prof u metalowego zamknietego, '

dach i wypelnienia ze sklejki wodoodpomej, 'podlogi i elenenty weiSciorve ze
sklejki antyposlizgdr/ej, 'porecze, zeslizgii uchwyty ze stali nierdzewnej)

szl

szt 1.000
RAIZET t.otx)

1 0
d.3

Kalkulacta
w}.ana

Hustawka ( ' konstrukcja z profilu stalo\ rego zamkniQtego, 'hfcuchy ocynko-
wane, alestowane' sierlzisko - dGeczka gumowa)

szt

szl

1.000
RAZEI 1.000

11 Kalkuhcja
d.3 w{asna

Karuzela z taletzem nap€dovrym (' konstrukcja sfupa podDierajqc€oo i ramion z
rur stalowych, 'si€dziska typu KOMFORT, gumowane, atGtouane ' ni€rucho-
my taletz wykonany ze stali nierdzervnej)

sd

szt 1.000
RAZETI 1.000

1 2
o . J

Kalkulacia Sprezynoa,iec - ki$rka monocykl (konstrukcja z rur stalorrych, ' siedzisko ze
wlasna sklejki wodoodpomej, ' oparcie na stopy ze stali nierdzewnej)

'I

szt

szt '1.000

RAZEI 1.1
szt

sa

13 Xalkulacia Pzepldka lukowa (' konstrukcja z rur sialorvych)
d.3 wlasna

1.000
RAJZET r.o{xl

11
d.3

Kl{R 2{ll
0301{2

RQczne roboty ziemne z transportem utobku samochodami samo$ry+adowczymi . m3
(kat.gr. l l l )
1 ml 4.000

RAJZEX '4.000

d.3
KI'KRB 6
0102.{x

Podsypka piaskovra zageszczsna recznie

4 m3 4.000
i RAZEI /4.000

Noma PROW*ra4 01 MaEe.2m3 r


