
PRZEDMIAR ROBÓT  

 

Na remont balkonów 89 szt. Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Osiedlowej 3. 

 

Prosimy o wycenę w 2 wariantach oraz osobno rusztowanie dla 1 pionów balkonów. 

 

1. Rusztowanie 9 kondygnacji. 

 

2. Wariant I remont kompleksowy balkonu wraz z płytkami 

Zakres prac dla jednego balkonu  

Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych. 

Posadzki: 

• Skucie płytek, posadzki, izolacji z papy 7,75 m2 

• Demontaż obróbek blacharskich 1,3m2 

• Montaż nowych obróbek blacharskich ocynkowanych 1,3m2 

• Wycięcie pasa ocieplenia przy posadzce 1,3m2 

• Warstwy wyrównawcze 7,75m2 

• Izolacja papą termozgrzewalną wraz z obróbkami 10 m2; 

• Posadzki cementowe zatarte na gładko 7,75m2; 

• Posadzki z płytek 30x30cm 7,75m2 

• Cokoliki z płytek 6,5mb 

Ściany i sufity: 

• Osłony okien i drzwi balkonowych folią 4,5 m2; 

• Przygotowanie starego podłoża mycie ściany, sufit 22 m2 

• Zagruntowanie podłoża – ściany, sufity 22 m2; 

• Wklejenie kapinosów na balustradach balkonów – 5,5mb 

• Przeklejenie warstwy siatki –sufity 7,75 m2; 

• Wyprawa cienkowarstwowa na suficie 7,75m2 

• Uzupełnienie wyciętego fragmentu ocieplenia, wtopienie siatki, tynk mineralny 1,3m2 

• Nacięcie i wypełnienie silikonem akrylowym styków ścian i sufitów 9,94mb 

• Malowanie farbą silikonową ścian, sufitów 28 m2 

Balustrady: 

• Naprawy oraz zabezpieczenie zniszczonych przez korozję nóżek i wsporników balustrad 

oczyszczenie i miniowanie 0,2x5 = 1,00m; 

• Malowanie dwukrotne farbą nawierzchniową antykorozyjną 5,54m2; 

• Demontaż, oczyszczenie i ponowny montaż ekranów balustrad 4szt; 

 

3. Wariant II remont konserwacyjny balkonu bez kucia posadzki 

Zakres prac dla jednego balkonu  

Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych. 

Ściany i sufity: 

• Osłony okien i drzwi balkonowych folią 4,5 m2; 

• Przygotowanie starego podłoża mycie ściany, sufit 22 m2 

• Zagruntowanie podłoża – ściany, sufity 22 m2; 



• Naprawa czoła balkonu 5,5mb 

• Nacięcie i wypełnienie silikonem akrylowym styków ścian i sufitów 9,94mb 

• Malowanie farbą silikonową ścian, sufitów 28 m2 

• Uszczelnienie styku czoła posadzki z obróbką blacharską 5,5mb 

Balustrady: 

• Naprawy oraz zabezpieczenie zniszczonych przez korozję nóżek i wsporników balustrad 

oczyszczenie i miniowanie 0,2x5 = 1,00m; 

• Malowanie dwukrotne farbą nawierzchniową antykorozyjną 5,54m2; 

• Demontaż, oczyszczenie i ponowny montaż ekranów balustrad 4szt; 

 

 

Szczegółowe informacje uzyskać można: 
Nasz Zarządca S.C., ul. Chodkiewicza 19, tel. 727446667  
 
Oferta cenowa w II wariantach ma zawierać: 
*gwarancja     - wpisać 
*cena              - netto +VAT  
*dokumenty uwiarygodniające- wpis do działalności gospodarczej, referencje. 
* szczegółowy kosztorys ofertowy 
 
Termin realizacji:  2022 r. w zależności od ilości zleconych pionów balkonów 
 
Oferty należy składać w siedzibie Nasz Zarządca przy ul. Chodkiewicza 19 lub Wolna 1 w Bydgoszczy 
w sekretariacie lub na mail biuro@naszzarzadca.pl 


