
L.p. Wyszczególnienie Jedn. Ilość jedn.
Cena 

jednost. 
Wartość netto

stawka VAT  
w %

Wartość brutto

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
I. OCHRONA DRZEW
1. Wygrodzenie zbiorcze wyznaczonych stref ochronnych 

drzew i krzewów - montaż
mb 365,00

2. Wygrodzenie zbiorcze wyznaczonych stref ochronnych 
drzew i krzewów - rozwbranie

mb 365,00

II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3. Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z 

darnią z przerzutem - gr. 5 cm
m2 780,00

4. roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa w terenie równinnym

km 0,3

RAZEM:
III.
5. Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości

alejki w gruntach kat. II-IV 
m2 780,00

6. Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w 
gruncie kat. II-IV

m2 780,00

7. Położenie maty chłonno ochronnej SSM 45 m2 170,00
8. Wykonanie warstwy drenażu FD 25 m2 170,00
9. włóknina filtracyjna TG m2 170,00

10. Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 2- 
31.5  gr. 9 cm m2 780,00

11. warstwa dynamiczna z mieszanki kruszyw mineralnych 
0/16 mm koloru jasno szarego gr. 5 cm         

m2
780,00

12. warstwa ścieralna z mieszanki kruszyw mineralnych 0/8 
mm koloru jasno szarego gr. 3 cm               

m2
780,00

13. obrzeża stalowe dł. 2500 mm, szer. 150 mm, gr. 2,0 mm 
(wysokosć zmienna w zależności od warunków 
terenowych) mocowane orzy pomocy kotew fi10x400 mm 
z fundamentam z betonu C12/15

mb 725,00

IV.
14. dostawa i montaż tablicy informacyjnej szt. 1,00

V.
15. wykonanie trawników z siewu wraz z dowozem ziemi 

urodzajnej
m2 665,00

L.p. Wyszczególnienie Jedn. Ilość jedn.
Cena 

jednost. 
Wartość netto

stawka VAT  
w %

Wartość brutto

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
I. OZNAKOWANIE
1. Dostawa i montaż ogrodzenia segmentowego U-12a mb 40,00

wartość opcji

RAZEM:
SUMA:

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

ROBOTY ZIEMNE - NAWIERZCHNIA

SUMA:

PRZEDMIAR 

RAZEM:

RAZEM:

TRAWNIK

dotyczy: Wniosku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 130 000 zł, którego przedmiotem jest:

Realizacja projektu z budżetu obywatelskiego nr 119 pn. Deptak między jezdniami ul. Kasprowicza od Lisowskiej do Podczaszyńskiego, położonego w Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy

RAZEM:

RAZEM:


