
Szczegółowa kalkulacja prac

Rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji Ilość Jednostka
Cena 

jednostkowa
Koszt

PROJEKT Wykonanie projektu  budowlanego zagospodarowania terenu  wraz 

z dokumentacją niezbędną do rozpoczęcia postępowania o 

zamówienie publiczne 1 szt. 10 000,00 zł 10 000,00 zł

WYBIEG Ogrodzenie metalowe, systemowe z montażem 140 m 135,00 zł 18 900,00 zł

Furtka metalowa systemowa z samodomykaczem 1 szt. 1 000,00 zł 1 000,00 zł

Tablica informacyjna z montażem 1 szt. 700,00 zł 700,00 zł

Ławka bez oparcia z montażem 1 szt. 1 000,00 zł 1 000,00 zł

Kosz na śmieci 1 szt. 1 000,00 zł 1 000,00 zł

Mur pełen, wysokość 30cm z montażem* 3 szt. 4 182,00 zł 12 546,00 zł

Kładka otwarta z montażem* 1 szt. 4 797,00 zł 4 797,00 zł

Tunel tuba 2,5m z montażem* 1 szt. 4 243,50 zł 4 243,50 zł

Pochylnia dwuspadowa otwarta z montażem* 1 szt. 4 059,00 zł 4 059,00 zł

Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szer. ponad 45 cm z 

zaprawianiem dołów (materiał, usługa, podłoże, nawóz) 300 szt. 15,00 zł 4 500,00 zł

Sadzenie drzew o obwodzie pnia 12-16 cm, (materiał, usługa, 

podłoże, nawóz) 6 szt. 600,00 zł 3 600,00 zł

Palikowanie drzew z materiałem. (3 paliki o wys. 120 cm) 6 szt. 80,00 zł 480,00 zł
tabliczka PCV "Posprzątaj po swoim psie" 3 szt. 15,00 zł 45,00 zł

PARK Renowacja trawnika 600 m2 6,00 zł 3 600,00 zł

Kosz na śmieci 2 szt. 1 000,00 zł 2 000,00 zł

Ławka z oparciem 1 szt. 1 500,00 zł 1 500,00 zł

Stojak na rowery 1 szt. 1 000,00 zł 1 000,00 zł

Sadzenie krzewów średniej wielkości przy średnicy i głębokości 

dołów 0,5m. (materiał, usługa, podłoże, nawóz) 80 szt. 16,00 zł 1 280,00 zł

Sadzenie dużych krzewów przy średnicy i głębokości dołów 

1,0/0,7m. (materiał, usługa, podłoże, nawóz) 10 szt. 95,00 zł 950,00 zł

Zakup sadzonek drzew 10 szt. 100,00 zł 1 000,00 zł

Sadzenie drzew przy średnicy i głębokości dołów 0,5 m (usługa, 

podłoże, nawóz, bez palikowania) 10 szt. 45,00 zł 450,00 zł

Palikowanie drzew z materiałem. (3 paliki o wys. 120 cm) 10 szt. 80,00 zł 800,00 zł

Obsadzenie kwietników roślinami (5-9 szt./m.kw.) 20 m2 16,00 zł 320,00 zł
Szacunkowy koszt utrzymania nasadzeń jednorocznych 20 m2 160,00 zł 3 200,00 zł

Razem: 82 970,50 zł

Załącznik numer 2 do wniosku w ramach budżetu obywatelskiego Gdynia 2015 dotyczący projektu "ŁĄCZKA MERDAJĄCYCH OGONÓW" 

czyli wybieg dla psów z torem agility i parkiem dla mieszkańców.

*ceny producenta zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik numer 3 do wniosku, zawierające montaż i podatek VAT 23%, cena ostateczna 

będą niższa - dostawca wyraża gotowość na udzielenie rabatu w momencie składania zamówienia.


