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PRZEDMIAR
Ocieplenie Scian od strony balkon6w budynku mieszklanego wielorodzinnego pzy ul. Browarnej 41
w Nowym Sqczu
ul. Browarna 41 w Nowym S4czu
Spoldzielnia Mieszkaniowa Beskid
ul. Konstanty 12a, 33-300 Nowy S4cz

: 12.02.2019

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Kosztorys inwestorski na ocieplenie Scian od strony balkon6@Et0fiRu mieszklanego wielorodzinnego pzy ut. Browarnej 41

Norma PRO Wersja 4.4S Nr seryjny: 22941 U2ytkownik: witex
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Kosztorys inwestorski na ocieplenie Scian od strony balkon6@EoQfiRu mieszklanego wielorodzinnego pzy ul. Browarnej 41

Lp. Podstawa Opis iwyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Parape$r zewnqtrzne

17
d.5

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie ob16bek blacharskich parapety zewnetzne

1 .3-18-0.3

7n2

7n2 7.020
RAZEM 7.02C

1U

d.5
NNRNKB
202 054',t-01

Parapety zewnetrzne z blachy z boczkami

7.02

112

.n2 7.020
RAzEM 7.02A

6 Rozebranie podbitki drewnianej i ponowny montai
19

d.6
KNR 4-01
0426-02
analogia

Rozebranie podbitki drewnianej do ponownego montazu

33.7

7n2

1n2 33.700
RAzEM 33.700

2A
d.6

KNR O-18
2614-01
analogia

Montaz wczejsnlej zdemontowanej podbltki

33.7 33.700
RAzEM 33.700

Noma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 22941 Uzytkownik: witex
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