
 
Załącznik nr 3  

Kosztorys -  remont i adaptacja zawodowej pracowni informatycznej – sala 202 

(wielkość pracowni 65 m2): 

LP. Nazwa prac Jedn. 

miary 

Ilość Cena brutto 

jednostkowa 

Cena brutto 

razem 

1. montaż sufitów      

2. wymiana listew przypodłogowych,     

3. wymiana oświetlenia, montaż opraw oświetleniowych, sufitowych typu LED  w tym wymiana 
gniazdek i kontaktów, 

    

4.  Wyrównanie ścian (w tym gipsowanie ubytków)     

5. położenie nowej struktury na ściany     

6.  Dwukrotne malowanie ścian rodzajem farby i kolorem uzgodnionym z zamawiającym     

7. Wymiana kratek wentylacyjnych     

8. demontaż płytek 2 m2      

9. demontaż zlewu, 
 

    

10 rolety okienne z montażem – 3 okna 240 cm/170 cm  
 

    

11 poprawienie instalacji elektrycznej w celu dostosowania pracowni do podłączenia sieci 
komputerowej i sprzętu komputerowego,  (w tym okablowanie, korytka, zaślepki i inne 
niezbędne prace) 

    



 
 

Kosztorys -  remont i adaptacja zawodowej pracownia technik usług kosmetycznych  - sala 205 

(wielkość pracowni 65 m2):  

 

LP. Nazwa prac Jedn. miary Ilość Cena brutto 

jednostkowa 

Cena brutto 

razem 

1. montaż sufitów      

2. wymiana listew przypodłogowych 
 

    

3. wymiana oświetlenia, montaż opraw oświetleniowych, sufitowych typu LED  w tym 
wymiana gniazdek i kontaktów, 

    

4.  Wyrównanie ścian w tym gipsowanie ubytków     

5. położenie nowej struktury na ścianę     

6.  Dwukrotne malowanie ścian rodzajem farby i kolorem uzgodnionym z 

zamawiającym 

    

7. Wymiana kratek wentylacyjnych     

8. demontaż płytek 7 m2     

9 demontaż zlewu i montaż nowego zlewu oraz dostosowanie przyłączy do istniejącej 
instalacji wod.-kan. 

 

    

10. położenie płytek 4 m2     



 
 

Kosztorys -  remont i adaptacja zaplecza przy zawodowej pracowni technika usług kosmetycznych  - sala 205 

(wielkość zaplecza 18,2 m2):  

 

LP. Nazwa prac Jedn. miary Ilość Cena brutto 

jednostkowa 

Cena brutto 

razem 

1. wymiana listew przypodłogowych 
 

    

2. wymiana oświetlenia, montaż opraw oświetleniowych, sufitowych typu LED  w tym 
wymiana gniazdek i kontaktów, 

    

3. Wyrównanie ścian i sufitu,  w tym gipsowanie ubytków     

4.  Dwukrotne malowanie ścian  i sufitu rodzajem farby i kolorem uzgodnionym z 

zamawiającym 

    

5. demontaż płytek 2 m2     

6.  położenie płytek 3,7 m2     

7. demontaż zlewu i jego montaż oraz dostosowanie przyłączy do istniejącej instalacji 

wod.-kan. 

 

    

 

 


