
L.p. Nazwa opcji montażowej Występowanie Cena jednostkowa Jednostka Ilość Wartość

netto netto

1
Montaż instalacji chlodniczej, sterowniczej, odprowadzenia 

skroplin bez korytka lub w bruździe
Tak / Nie * 100,00 zł                metr bieżący -  zł           

2
Montaż instalacji chlodniczej, sterowniczej bez korytka lub w 

bruździe
Tak / Nie * 80,00 zł                  metr bieżący -  zł           

3
Montaż instalacji odprowadzenia skroplin bez korytka lub w 

bruździe
Tak / Nie * 60,00 zł                  metr bieżący -  zł           

7
Montaż instalacji chlodniczej, sterowniczej, odprowadzenia 

skroplin w korytku
Tak / Nie * 120,00 zł                metr bieżący -  zł           

8 Montaż instalacji chlodniczej, sterowniczej w korytku Tak / Nie * 100,00 zł                metr bieżący -  zł           

9 Montaż instalacji odprowadzenia skroplin w korytku Tak / Nie * 80,00 zł                  metr bieżący -  zł           

10 Montaż instalacji elektrycznej bez korytka lub w bruzdzie Tak / Nie * 30,00 zł                  metr bieżący -  zł           

11 Montaż instalacji elektrycznej w korytku Tak / Nie * 50,00 zł                  metr bieżący -  zł           

12
Wykonanie (bez wypełnienia) bruzdy w przegrodzie 

wewnętrznej nie żelbet, szkło, beton, drewno
Tak / Nie * 40,00 zł                  metr bieżący -  zł           

13
Wykonanie (bez wypełnienia) bruzdy w przegrodzie 

wewnętrznej żelbet, beton
Tak / Nie * 150,00 zł                metr bieżący -  zł           

14
Wykonanie dodatkowego przebicia przez przegrodę 

zewnetrzną lub wewnętrzna o grubości do 40 cm nie żelbet, 

szkło, beton, drewno

Tak / Nie * 100,00 zł                szt. -  zł           

15
Wykonanie dodatkowego przebicia przez przegrodę 

zewnetrzną lub wewnętrzna o grubości powyżej 40 cm nie 

żelbet, szkło, beton, drewno

Tak / Nie * 200,00 zł                szt. -  zł           

16
Wykonanie dodatkowego przebicia przez przegrodę 

zewnetrzną lub wewnętrznao grubości do 40 cm żelbet lub 

podobne

Tak / Nie * 150,00 zł                szt. -  zł           

17
Wykonanie dodatkowego przebicia przez przegrodę 

zewnetrzną lub wewnętrzna o grubości powyżej 40 cm żelbet 

lub podobne

Tak / Nie * 250,00 zł                szt. -  zł           

18 Wykonanie przebicia przez dach, pokrycie dachu papa Tak / Nie * 300,00 zł                szt. -  zł           

19
Wykonanie przebicia przez dach, pokrycie dachu inne niż 

papa
Tak / Nie * 500,00 zł                szt. -  zł           

20
Dostawa i montaż pompki skroplin dla nie grawitacyjnego 

odprowadzenia skroplin
Tak / Nie * 450,00 zł                szt. -  zł           

21

Rusztowanie  - dla montażu instalacji lub urządzeń powyżej 4 

metrów od poziomu gruntu lub na dachu powyżej 4 metrów 

bez możliwości wniesienia z wewnątrz budynku

Tak / Nie * 400,00 zł                kpl. -  zł           

22

Zwyżka lub dźwig - dla montażu instalacji lub urządzęń 

powyżej 4 metrów od poziomu gruntu lub na dachu powyżej 4 

metrów bez możliwości wniesienia z wewnątrz budynku

Tak / Nie * 600,00 zł                kpl. -  zł           

23

Dodatkowe, każde kolejne, uruchomienie i (lub) montaż 

urządzeń i (lub) instalacji w innym terminie niż montaż 

instalacji

Tak / Nie * 500,00 zł                wizyta -  zł           

24

Inne …………………………………………… 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………..

Tak / Nie * szt. -  zł              

-  zł           

* niepotrzebne skreślić


