
PROGRAM BAZOWY - SK PARK Data: 11.06.2021

Cena wykończenia bez schodów !    Umowa Nr  ….../2021

900,00 zŁ/m2 NETTO

972,00 zŁ/m2 BRUTTO

Powierzchnia 94,46 m2 ( bez garażu)

91 815,12 zł brutto

85 014,00 zł netto

I. POMIESZCZENIE - WC (parter) ŁAZIENKA (piętro)

LP RODZAJ MATERIAŁ USŁUGI

1
Izolacja 

Przeciwwilgociowa

wykonanie systemowej, podpłytkowej izolacji przeciwwilgociowej w 

strefie mokrej i wilgotnej [podłoga, wanna/kabina]

2 Płytki ścienne 

- format max do 60x60 cm; 

- max ilość 35 m2], 

- z cięciem, wierceniem otworów i szlifowaniem krawędzi

układanie i fugowanie glazury, terakoty, gresu [format max do 60x60 cm; 

max ilość 35 m2], z cięciem, wierceniem otworów i szlifowaniem 

krawędzi

3 Płytki podłogowe

- format max do 60x60 cm; 

- max ilość 8 m2], 

- z cięciem, wierceniem otworów i szlifowaniem krawędzi

układanie i fugowanie terakoty, gresu [format max do 60x60 cm; max 

ilość 8 m2], z cięciem, wierceniem otworów i szlifowaniem krawędzi

4 Miska ustępowa 

- stelaż podtynkowy do wc

- przycisk chromowany

- miska ustępowa wisząca/wc kompakt

- uszczelka przyścienna

- deska wolnoopadająca

- montaż i obudowa płytą g-k stelaży podtynkowych wraz przyciskami, 

uszczelkami [podłączenie hydrauliczne]

- montaż ustępowej miski wiszącej/ montaż wc kompakt  [podłaczenie 

hydrauliczne]

- montaż deski sedesowej

5 Wanna wanna prostokątna do zabudowy o wymiarze do 170 cm, z syfonem 
obudowa i montaż wanny z podłączeniem i dostępem do syfonu 

[podłączenie hydrauliczne] 

6 Parawan nawannowy parawan nawannowy montaż parawanu nawannowego

7
Bateria wannowo - 

prysznicowa
natynkowa, ścienna z natynkowym zestawem z deszczownicą

montaż baterii wannowo - prysznicowej, natynkowej ściennej z 

natynkowym zestawem z deszczownicą [podłączenie hydrauliczne] 

8 Umywalka 60 cm z szafką podumywalkową  i syfonem montaż umywalek, syfonów i szafek podumywalkowych

9 Bateria umywalkowa stojąca z kompletem zaworów lub ścienna, natynkowa
montaż baterii umywalkowej stojących z kompletem zaworów lub 

ściennych, natynkowych

10 Lustro - lustro wklejane 2 m2 montaż luster

11 Ściany licowanie płytą g-k z płytkami

12 Gładź wykonanie jednokrotnej szlichty gładziowej na sufitach z materiałem

13 Malowanie
gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów białą/kolorową farbą 

emulsyjną

14 Drzwi 
drzwi wewnętrzne przylgowe z ościeżnicą regulowaną, z zamkiem wc, z 

podcięciem wentylacyjnym i klamką

montaż drzwi przylgowych z ościeżnicą regulowaną, z zamkiem wc i 

klamką, z dostosowaniem otworu drzwiowego do szerokości skrzydła

II. POMIESZCZENIA - WIATROŁAP, KOMUNIKACJA, WC, SALON Z JADALNIĄ, KUCHNIA, KOMUNIKACJA (piętro), SYPIALNIA X3

1
płytki podłogowe w wiatrołapie, hallu, schowku i kuchni na parterze [format 

max do 60x60 cm, max 23 m2]

układanie i fugowanie terakoty, gresu [format max do 60x60 cm; max 23 

m2]

2 panele podłogowe z podkładem, listwy przypodłogowe, listwy dylatacyjne

ułożenie paneli podłogowych na zaczepy, które nie wymagają użycia 

kleju montażowego, z podkładem, listwami przypodłogowymi i listwami 

dylatacyjnymi [bez akrylowania listew na styku ścian]

3 Listwy przypodłogowe

4 Ściany/sufity 
wyrównanie drobnych nierówności, dziur i pęknięć [przygtowanie ścian 

do malowania]   

5 Malowanie
gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów białą/kolorową farbą 

emulsyjną

6 Drzwi drzwi wewnętrzne przylgowe z ościeżnicą regulowaną i klamką
montaż drzwi przylgowych z ościeżnicą i klamką, z dostosowaniem 

otworu drzwiowego do szerokości skrzydła

7 Zarządzanie Projektem

obsługa realizacji kontraktu [projekt całego wnętrza, logistyka towarów, 

transporty z wnoszeniem, wykonawstwo, nadzór autorski i inwestorski, 

sprzatanie budowlane, serwis gwarancyjny]
* wszystkie produkty zostały skalkulowane do określonej grupy cenowej

** za dopłatą istnieje możliwość dowolnego rozbudowywania programu i/lub zamiany produktów

*** za dopłatą istnieje możliwość dowolnego rozbudowywania programu o wszelkie trwałe zabudowy meblowe, schody, agd, oświetlenie, wyposażenie, dekoracje  itd.

Kontakt:

Agnieszka Tabaczuk email: atabaczuk@jot-be.pl ; tel. kom. +48 697 913 412 ; Sekretariat tel. +48 71 346 30 70

Cena

Cena całkowita

Podłogi


