
 
 
Przedmiar robót na wykonanie drzwi dębowych 24 szt.     Przedmiar nr 6. 
(Wzór )zdjęcia drzwi i naświetli istniejących 
 

Podstawa 
kalkulacji 

Opis przedmiotu zamówienia Ilość 
szt 

Cena 
netto  

Cena 
brutto 

Łącznie  
brutto 

 
Kal.własna 

Wykonanie drzwi do sal lekcyjnych z drewna. 
Drewno klejone w środku sosna, na wierzchu  płyta 
wiórowa 4mm., doklejka boczna dębowa - dwustronnie. 
Na płaszczyźnie jest obłoga o grubości 1,5 mm. Ramy 
dębowe.  
( wykonać na wzór drzwi istniejących). Listwy 
boczne  zasłaniające połączenia ramy drzwiowej ze 
ścianą. 
Wypełnienie ( kaseton) ze sklejki o grubości minim. 
10 mm. Zamek yale i wkładki  
Wym. 200 x 80 cm 
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Kal.własna 
 

Wykonanie drzwi do sal lekcyjnych z drewna. 
Drewno klejone w środku sosna, na wierzchu  płyta 
wiórowa 4mm., doklejka boczna dębowa - dwustronnie. 
Na płaszczyźnie jest obłoga o grubości 1,5 mm. Ramy 
dębowe.  
( wykonać na wzór drzwi istniejących). Listwy 
boczne  zasłaniające połączenia ramy drzwiowej ze 
ścianą. 
Wypełnienie ( kaseton) ze sklejki o grubości minim. 
10 mm. Zamek yale i wkładki  
Wym. 200 x 90 c m 
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Kal.własna  Wykonanie drzwi do sal lekcyjnych z drewna. 
Drewno klejone w środku sosna, na wierzchu  płyta 
wiórowa 4mm., doklejka boczna dębowa - dwustronnie. 
Na płaszczyźnie jest obłoga o grubości 1,5 mm. Ramy 
dębowe.  
( wykonać na wzór drzwi istniejących). Listwy 
boczne  zasłaniające połączenia ramy drzwiowej ze 
ścianą. 
Wypełnienie ( kaseton) ze sklejki o grubości minim. 
10 mm.  Zamek yale i wkładki  
Wym. 200 x 100  cm 
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Kal.własna Wykucie starych drzwi 24    
 
Kal.własna 

 
Wykucie naświetli  
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Kal.własna Osadzenie stolarki drzwiowej, wykonanie tynków po 
obsadzeniu futryn, obsadzenie listew łączących ramę 
drzwiową ze ścianą   

24  
 

   

Kal.własna 
 

Zabudowanie naświetli drzwiowych płytą K-G 12 
mm. Wypełnienie wełną mineralną  o grub. 20 cm 
Wym. Wysokość naświetla  0,60 m 
           Szerokość naświetla  1.00 m 

 
 
12 

   



           Głębokość naświetla  0.40 m 
  

 
 
Łączna wartość  cena netto…………………………………..zł 
Łączna wartość cena brutto zł. ……………………………….zł. 
W tym podatek VAT ……………..% 
Słownie netto ……………………………………………………………………………….zł. 
Słownie brutto ………………………..…………………………………………………….zł. 


