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Nazwa zadania inwestycyjnego:
Adaptacja lokalu na potrzeby Filii Urzędu Pocztowego Kraków 23
Adres obiektu: Kraków, ul. Zakliki z Mydlnik nr 16
Wykonawca:

Ilość
wg PFU i
umowy

Wyszczególnienie

1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, w tym:

kpl
Wartość
netto
w PLN

1.1 Projekt budowlany (wszystkich branż)

kpl

1.2 Wynagrodzenie autorskie za udzielenie licencji

kpl

ROBOTY BUDOWLANE wraz z montażem pochylni dla
3 niepełnosprawnych z jednoczesną funkcją drogi transportu ładunku
pocztowego na wózku.

kpl

4 ROBOTY ELEKTRYCZNE

kpl

5 ROBOTY WOD-KAN, C.O.

kpl

6

DODATKOWE (Opłaty za wysypisko, za decyzje, roboty
towarzyszące)

kpl

7 INSTALACJA WENTYLACJI Mechanicznej

kpl

8 Elektr. KURTYNA POWIETRZNA z termostatem i czujką drzwiową

kpl

9 Okablowanie dla instalacji alarmowej SSWiN

kpl

10 INSTALACJA: SKD
11 INSTALACJA: CCTV
12

Wycena
szczegółowa wg
odrębnej kalkulacji
w załączeniu

INSTALACJA Sieci LAN wraz z szafą dystrybucyjną i jej
wyposażeniem

13 MARKETING kaseton (1 szt)

kpl
kpl
kpl
kpl

Wartość netto
w PLN

14 MARKETING semafor (1 szt)
15

kpl

LOGOTYP: Litery napisu "Poczta Polska" z trąbką) oraz wyklejki wg.
KS oraz PFU

kpl

Napisy informacyjne oraz: identyfikator plus piktogramy: dot. obsługi
osób niepełnosprawnych (szt =2), naklejki kierunkowe - otwieranie i
zamykanie drzwi (szt =2), naklejka kosz na śmieci (szt =1), informacja
16
o godz. otwarcia UP (szt =1), naklejka gaśnica (kpl =1), naklejka
instrukcja p.poż(szt =1), naklejka wyjście ewakuacyjne (3szt),
naklejka telefony alarmowe(szt =1)

kpl

17 Wyklejenie witryny folią mrożoną (kpl=1)

kpl

18 Switch

kpl

MEBLE (wbudowane):
19 Lada obsługi klienta dwustanowiskowa o symbolach PD_R
(szt. 1)/PD_L (szt. 1) wg. KS

kpl

MEBLE (wbudowane):Lada indywidualna (podnoszona montowana
20 przy ladzie obsługi klienta - funkcja przejścia) - LD ind. wg. PFU (1
szt)

kpl

21 MEBLE (wbudowane): Lada LD (1 szt) wg. KS

kpl

Razem Kosztorys ofertowy netto :
VAT 23%
brutto :

Data:

pieczatka i podpis Wykonawcy

