
Zestawienie cen jednostkowych - odtworzenie nawierzchni asfaltowych 

Lp Rodzaj robót odtworzeniowych J.m. Cena jednostkowa brutto [PLN]

1 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa, grubość warstwy 15 cm 1 m2 

2 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa, grubość warstwy 20 cm 1 m2 

3 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa, grubość warstwy 15 cm 1 m2 

4 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa, grubość warstwy 20 cm 1 m2 

5
Wykonanie podbudowy gr. 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie według normy PN-S-

06102 o wsk. nośności powyżej 80% 
1 m2 

6
Wykonanie podbudowy gr. 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie według normy PN-S-

06102 o wsk. nośności powyżej 80% 
1 m2 

7 Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej - warstwa wiążąca grubości 4 cm, mieszanka 0/8 mm 1 m2 

8 Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej - warstwa wiążąca grubości 6 cm, mieszanka 0/16 mm 1 m2 

9 Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej - warstwa wiążąca grubości 8 cm, mieszanka 0/25 mm 1 m2 

10 Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej - warstwa ścieralna grubości 4 cm, mieszanka 0/8 mm 1 m2 

11 Ułożenie obrzeży betonowych o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1 m 

12 Ułożenie obrzeży betonowych o wym. 15x30 cm (z odzysku) na podsypce cementowo-piaskowej 1 m 

13 Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki betonowe 15x30cm 1m

Suma:

Formularz ofertowy 
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Zestawienie cen jednostkowych – odtworzenie nawierzchni z kostki 

brukowej, płyt betonowych, itp. 
Lp Rodzaj robót odtworzeniowych J.m. Cena jednostkowa brutto [PLN] 

1 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa, grubość warstwy 10 cm 1 m2 

2 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa, grubość warstwy 15 cm 1 m2 

3 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa, grubość warstwy 20 cm 1 m2 

4 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa, gru-bość warstwy 15 cm 1 m2 

5 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa, gru-bość warstwy 20 cm 1 m2 

6 Układanie płyt betonowych sześciokątnych (z demontażu) 1 m2 

7 Układanie kostki betonowej grubości > 6 cm (z demontażu) na podsypce z grysu 2-8 mm o grubości 3 cm 1 m2 

8 Układanie kostki betonowej grubości > 6 cm (z demontażu) na podsypce cementowo-piaskowej 1 m2 

9 Układanie kostki betonowej grubości > 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1 m2 

10 Układanie kostki betonowej grubości ≤ 6 cm (z demontażu) na podsypce cementowo-piaskowej 1 m2 

11 Układanie kostki betonowej grubości ≤ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1 m2 

12 Układanie kostki betonowej grubości ≤ 6 cm na podsypce piaskowej 1 m2 

13
Układanie płytek betonowych 35x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej i spoinach wypełnionych 

piaskiem 
1 m2 

14
Układanie płytek betonowych 50x50 cm na podsypce cementowo-piaskowej i spoinach wypełnionych 

piaskiem 
1 m2 

Strona 2



15
Układanie płyt betonowych  35x35 cm (z odzysku) na podsypce cementowo-piaskowej i spoinach 

wypełnionych piaskiem 
1 m2 

16
Układanie płyt betonowych do 50x50 cm (z odzysku) na podsypce cementowo-piaskowej i spoinach 

wypełnionych piaskiem 
1 m2 

17
Układanie płyt betonowych do 35x35 cm (z odzysku) na podsypce cementowo-piaskowej i spoinach 

wypełnionych zaprawą cementową 
1 m2 

18 Ułożenie obrzeży betonowych o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem 1 m 

19 Ułożenie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem 1 m 

20 Ułożenie obrzeży betonowych o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1 m 

21 Ułożenie obrzeży betonowych o wym. 15x30 cm (z odzysku) na podsypce cementowo-piaskowej 1 m 

22 Rozebranie obrzeży betonowych o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1 m 

23 Wywóz  nadmiaru ziemi i gruzu łącznie z załadowaniem na środek transportu  i opłatą za składowanie. 1m3

Suma:

Nazwa Wykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Adres Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

NIP: ……………………………………………………………….REGON: ………………………………………………………………………..        

TEL: .……………………………………………………………..Osoba do kontaktu: ……………………………………………………..     

        

Wartość oferty netto: ….....................................zł   

Podatek VAT: ….......................................................zł                                                                    

Wartość oferty brutto: …....................................zł                                                                                                 ..............................................................
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (podpis i pieczątka osoby upoważnionej)
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