
Przykładowy kosztorys inwestorski wykończenia 

mieszkania ok 80 m2 ze stanu deweloperskiego.

Wykonujemy:

• Kosztorysy inwestorskie

• Kosztorysy ofertowe

• Kosztorysy powykonawcze

• Kosztorysy zamienne

• Przedmiary  robót

• Obmiary na budowie

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWIOR)

Kosztorysujemy we wszystkich branżach - roboty ogólnobudowlane, instalacje sanitarne, elektryczne, 

zagospodarowanie terenu, sieci zewnętrzne, drogi, budowle specjalne. 

Wykonaliśmy tysiące kosztorysów budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, obiektów 

użyteczności publicznej (przedszkola, szkoły, uczelnie, urzędy, szpitale itp), hoteli, hali sportowych i 

przemysłowych, basenów, stadionów, galerii handlowych, dróg, mostów oraz innych budowli.

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ: http://kosztorysy.budhelp.pl



Oferta

WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.

111,583,787m2Obud. elemnetów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych  
pojedynczych jednowarstwowo 55-01)

KNR 2-02 2004-011
d.1

175,161,925m2Blaty i pólki kształtowane płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach  
metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 100-02

KNR 2-02 2004-08
analogia

2
d.1

5,27314,233m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie  
pionowe i sufity

NNRNKB 202 
1134-02

3
d.2

12,26205,117m2Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego  
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

KNR 2-02 2009-024
d.2

13,3279,610m2Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego  
wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

KNR 2-02 2009-045
d.2

18,393,280m2Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego  
wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych

KNR 2-02 2009-056
d.2

47,228,823m2Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających CL 50 na  
powierzchni pionowej

ZKNR C-2 0311-037
d.2

111,5723,306m2Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na ścianach  
metodą zwykłą - 11-30 płytek na 1 m2

ZKNR C-2 0503-028
d.2

374,681,720m2Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na ścianach  
metodą zwykłą - powyżej 400 płytek na 1 m2 (mozaika , dekor)

ZKNR C-2 0503-149
d.2

237,121,200m2Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na ścianach  
metodą zwykłą - do 10 płytek na 1 m2 - analogia montaz luster

ZKNR C-2 0503-0110
d.2

163,762,249m2Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na blatach i  
parapetach metodą zwykłą - 11-30 płytek na 1 m2

ZKNR C-2 0513-0211
d.2

12,75268,007m2Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie podłoży gipsowychKNNR 2 1402-0412
d.2

1,2120,000m2Przygotowanie podłoża pod tapetowanie; gruntowanie podłożaZKNR C-2 0901-0413
d.2

28,0620,000m2Układanie tapet z przycinaniem, obrabianiem naroży i wnęk winylowych  
średnich

ZKNR C-2 0902-06 
9917

14
d.2

13,6847,060m2Pianka pod panele podłogowe gr. 3mmKNNR 2 0604-01
analogia

15
d.3

78,3347,060m2(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych
Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4

NNRNKB 202 
1136-01

16
d.3

45,925,740m2Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających CL 50 na  
powierzchni poziomej (łazienki)

ZKNR C-2 0311-0217
d.3

104,515,740m2Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach  
metodą zwykłą w układzie regularnym - 11-30 płytek na 1 m2 (łazienki)

ZKNR C-2 0505-0218
d.3

4,5517,390m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI  
GRUNT" - powierzchnie poziome

NNRNKB 202 
1134-01

19
d.3

122,7617,390m2Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach  
metodą zwykłą w układzie regularnym - do 10 płytek na 1 m2

ZKNR C-2 0505-0120
d.3

18,8614,610mUkładanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Układanie  
cokołów z płytek ceramicznych o wys. 10 cm

ZKNR C-2 0515-0321
d.3

4,5510,530m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI  
GRUNT" - powierzchnie poziome

NNRNKB 202 
1134-01

22
d.3

108,7110,530m2Posadzki z wykładzin rulonowych z warstwą izolacyjnąKNNR 2 1206-0123
d.3

10,2313,590mListwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejoneKNNR 2 1206-0424
d.3

232,589,225m2Montaż ościeżnic drewnianychKNNR 2 1104-0225
d.4

418,315,535m2Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie  
wykończonych - pokoje

KNNR 2 1103-0226
d.4

383,543,690m2Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie  
wykończonych - łazienki

KNNR 2 1103-0227
d.4

326,012,000szt.Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej  
15 mm

KNNR 4 0137-0328
d.5

38,854,000szt.Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów  
czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr.  
nominalnej 15 mm

KNNR 4 0115-0929
d.5

201,271,000kpl.Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowymKNNR 4 0230-0230
d.5
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WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.

469,031,000kpl.Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym nablatoweKNNR 4 0230-0231
d.5

39,622,000szt.Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o  
połączeniach wciskowych

KNNR 4 0211-0132
d.5

297,621,000szt.Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mmKNNR 4 0137-0233
d.5

38,852,000szt.Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów  
czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr.  
nominalnej 15 mm

KNNR 4 0115-0934
d.5

543,041,000szt.Zlewozmywaki z blachy na szafceKNNR 4 0229-0535
d.5

39,621,000szt.Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o  
połączeniach wciskowych

KNNR 4 0211-0136
d.5

547,592,000kpl.Elementy montażowe Geberit do miski ustępowej montowane przy ścianie  
masywnej

KNR 2-
15/GEBERIT 0102-

01

37
d.5

422,552,000kpl.Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustępKNR 2-
15/GEBERIT 0104-

01

38
d.5

170,932,000kpl.Przyciski do spłuczek podtynkowychKNR 2-
15/GEBERIT 0105-

01

39
d.5

114,892,000szt.Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o  
połączeniach wciskowych

KNNR 4 0211-0340
d.5

21,893,000szt.Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr.  
nominalnej 15 mm

KNNR 4 0130-0141
d.5

38,852,000szt.Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów  
czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr.  
nominalnej 15 mm

KNNR 4 0115-0942
d.5

1 248,581,000szt.Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm - panel  
prysznicowy

KNNR 4 0137-0843
d.5

38,852,000szt.Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów  
czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr.  
nominalnej 15 mm

KNNR 4 0115-0944
d.5

1 204,781,000kpl.Kabiny natryskowe do kąpieli, z szybami ze szkła hartowanegoKNR 0-35 0123-0145
d.5

663,541,000szt.Wpusty ściekowe szczelinoweKNNR 4 0218-0146
d.5

302,461,000szt.Baterie wannowe stojące o śr. nominalnej 15 mmKNNR 4 0137-0747
d.5

38,852,000szt.Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów  
czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr.  
nominalnej 15 mm

KNNR 4 0115-0948
d.5

824,411,000kpl.Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowyKNNR 4 0231-0449
d.5

39,621,000szt.Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o  
połączeniach wciskowych

KNNR 4 0211-0150
d.5

353,236,000kpl.Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowaKNNR 5 0501-0151
d.6

123,138,000kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowaKNNR 5 0502-0152
d.6

63,9336,000kpl.Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa,  
compact

KNNR 5 0503-0153
d.6

4 000,001,000kplInstalacja klimatyzacji54
d.7

14 000,001,000kplZabudowa kuchenne55
d.8

6 000,001,000kplAGD do zabudowy56
d.8

2 000,001,000kplSzafa przedpokój57
d.8

2 500,001,000kplSzafa sypialnia58
d.8

500,001,000kplSzafa łazienka59
d.8

2 000,001,000kplRegał60
d.8
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Tabela elementów scalonych

Udział %RazemZKpSprzętKzMateriałyRobociznaNazwaLp.
0,93%759,7345,77160,069,7119,95289,20235,04Zabudowa G-K1

16,74%13 608,12675,232 363,70196,22448,316 508,983 415,68Wykończenie ścian - sufitów2

11,09%9 014,58244,87855,13103,44426,116 181,241 203,79Wykończenie podłóg3

7,23%5 876,1665,59229,266,54337,644 893,13344,00Montaż drzwi4

11,82%9 609,0295,52334,344,20559,508 108,46507,00Przybory sanitarne5

6,65%5 405,90115,20403,340,00275,723 994,88616,76Instalacje elektryczne6

4,92%4 000,000,000,000,000,000,000,00Instalacja klimatyzacji7

33,21%27 000,000,000,000,000,000,000,00Zabudowa stała8

92,59%75 273,511 242,184 345,83320,112 067,2329 975,896 322,27Kosztorys netto

7,41%6 021,88VAT 8 %

100,00%81 295,39Kosztorys brutto
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Zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.

1 130,081 130,081,00sztBateria natryskowa ścienna  fi 15 mm1

500,00250,002,00sztBateria umywalk.stojąca fi 15 mm2

250,00250,001,00sztbateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca mosiężna  
standardowa śr.15 mm

3

250,00250,001,00sztBateria wannowa stojące fi 15 mm4

130,0065,002,00sztDeska sedesowa NOVA, twarda, Nr kat. 20120-0005

1 455,2813,40108,54dm3Farba lateksowa wewnętrzna6

3,7612,000,31m2filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm7

983,74491,872,00kpl.Geberit Unifix - element montażowy do miski ustępowej8

1 079,331 115,590,97tgips budowlany szpachlowy9

886,2511,8074,99dm3Grunt bezrozpuszczalnikowy, głęboko penetrujący CT 17  opak. 2  
dm3

10

3,765,270,71kgGwoździe budowlane okrągłe gołe11

1 000,001 000,001,00kpl.kabina natryskowa narożna kwadratowa z szybami ze szkła  
hartowanego

12

5,8089,600,06kgKlej do tapetowania Metylan Normal  opak. 125 g13

14,4095,250,15kgKlej do tapetowania Metylan Special Instant  opak. 200 g14

38,961,6823,19sztkołki do wstrzeliwania15

12,180,2255,35sztKołki uniw. rozpor. z wkrętami 8 mm16

51,0951,091,00sztkomplety przelewowo-spustowe do wanien17

16,8316,831,00sztkonstrukcja wsporcza18

135,0022,506,00sztkształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm19

83,646,9712,00sztkształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm20

36,215,656,41kgkształtowniki stalowe profilowane C 100x07521

56,505,6510,00kgkształtowniki stalowe profilowane C 55x07522

10,575,441,94kgkształtowniki stalowe profilowane U 100x07523

14,855,442,73kgkształtowniki stalowe profilowane U 55x07524

594,3710,8954,59mListwy przyścienne dębowe, jesionowe25

65,504,5014,54mlistwy przyścienne z polichlorku winylu26

216,00180,001,20m2lustro27

72,483,0224,00sztłączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm28

630,00315,002,00sztMiska ustępowa NOVA TOP lejowa, wisząca nr kat. 63100-00029

720,0090,008,00szt.oprawy żarowe do przykręcania30

1 800,00300,006,00szt.oprawy żarowe do zawieszenia31

684,0019,0036,00szt.oprawy żarowe wpuszczane32

1 524,98305,005,00sztOścieżnica regulowana PORTA-SYSTEM do skrzydeł pojedynczych  
tłoczonych, przylgowych okleinowanych, okleina drewnopodobna,  
grubość muru 95 - 115 mm

33

1 995,8140,7848,94m2Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC434

107,301,9056,47m2Pianka pod panele podłogowe gr. 3mm35

7,9324,560,32dm3Pianka uszczelniająca poliuretanowa36

109,0613,608,02m2Płyta gipsowo-kartonowa RIGIMETR impregnowana grub. 12,5 mm  
typ H2 (GKBI)

37

438,60250,001,75m2płytki ceramiczne - mozaika, dekor38

1 589,2760,9726,07m2płytki ceramiczne 25x3539

374,7164,005,85m2Płytki gresowe nieszkliwione satyn.30x30cm40

1 571,6581,7419,23m2Płytki gresowe nieszkliwione satyn.30x60cm41

570,1526,8521,24kgPowłoka uszczelniająca elastyczna CL 50  opak. 10 kg42

300,00150,002,00szt.przyciski do spłuczek podtynkowych43

9,4227,700,34kgsilikon wodoodporny z dodatkiem środków grzybobójczych44

1 266,00633,002,00sztskrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - łazienki45

2 079,00693,003,00sztskrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - pokoje46

157,966,9222,80kgspoina elastyczna Ceresit CE 3347

24,2412,122,00sztsyfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem48

279,0012,1323,00m2tapeta49

1,540,1212,93mtaśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm50

5,422,712,00sztuchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm51

102,00102,001,00sztUmywalka 37 cm NOVA z otworem po prawej stronie , Nr kat. 22237-
000

52

350,00350,001,00szt.umywalki porcelanowe nablatowe53

650,00650,001,00szt.wanny z tworzyw sztucznych54

3,4714,440,24kgwkręty do płyt gipsowych55

2,904,120,62m3woda56

600,00600,001,00szt.wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm57
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Zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.

33,6616,832,00sztwsporniki do umywalek58

928,0180,8511,48m2Wykładzina podłogowa dywanowa59

164,250,83197,56kgzaprawa klejowa Ceresit CM 1160

56,8014,204,00sztzawory do baterii kątowe z filtrem61

42,6014,203,00sztzawory kątowe z filtrem62

450,00450,001,00sztzlewozmywaki ze stali nierdzewnej63

210,0017,5012,00szt.złącza elastyczne metalowe o śr. nominalnej 15 mm64

131,609,0414,56szt.żarówki65

561,6015,0037,44szt.żarówki LED66

346,38złmateriały pomocnicze67

29 975,89RAZEM
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