Szacunkowe koszty
Lp.
1.

2.

Zadanie/element
Dokumentacja projektowa:
 Do 100
 100-250
 250-500
 500-1000
 1000- 5000
 Powyżej 5000 m2
Projekt elementu architektonicznego:
 Pergola, trejaż, murek

Jednostka miary

Szacunkowe koszty brutto

1 m2
4,0 zł za m2
3,5 zł za m2
3,0 zł za m2
2,5 zł za m2
2,0 zł za m2
1 zł za m2

3.

Założenie trawnika z rolki z materiałem

1 szt.
1 m2

Od 200,00 zł
18,00-24,00 zł

4.

Założenie trawnika z siewu z materiałem

1 m2

8,00-9,00 zł

5.

Przygotowanie terenu pod rabatę (przekopanie,
niwelacja, usuwanie zanieczyszczeń)
Zakup i posadzenie 1 krzewu
Zakup i posadzenie drzewa o obw. 14-16 cm
Zakup i posadzenie drzewa o obw. 45-50 cm
Posadzenie pnączy + materiał
Posadzenie żywopłotu + materiał
Założenie kwietnika, rabaty bylinowej, kompozycji
traw ozdobnych
Łąka kwietna
Ułożenie obrzeża:
 krawężnik ogrodowy 5 cm
 kostka granitowa 9x11cm
 rollborder
 ekobord

1 m2

5,00 – 7,00 zł

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 mb
10 mb
1 m2

25,00-30,00 zł
500,00-700,00 zł
1500,00-2500,00 zł
80,00-100,00 zł
700,00-960,00 zł
230,00-300,00 zł

1 m2
1 mb

35,00 – 45,00 zł

6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Koszt ziemi humusowej do niwelacji terenu (bez

Uwagi

od 22,00 zł
od 30,00 zł
od 14,00 zł
od 18,00 zł

1t

50,00-70,00 zł

Cena nie obejmuje późniejszej
pielęgnacji.
Cena nie obejmuje późniejszej
pielęgnacji.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

transportu)
Koszt białego żwiru (na 1 m2 wychodzi ok. 50
kg)
Ściółkowanie + koszt kory sosnowej
Rozłożenie agrowłókniny np. P50 czarna na
rabacie z roślinami (+ koszt materiału)
Montaż i zakup ławki z oparciem
Montaż i zakup kosza na śmieci o poj. 50 l
Montaż i zakup kosza na psie odchody
Budowa i remont chodnika
Stojak rowerowy dla 2 rowerów
Stojak rowerowy dla 5 rowerów
Zakup i montaż stołu do gier towarzyskich
(szachy, chińczyk, karty)
Kino, teatr plenerowy w parku
Zakup i montaż kiwaka
Zakup i montaż huśtawki typu ważka
Zakup i montaż piaskownicy
Zakup i montaż małego zestawu zabawowego
(ślizgawka, mała ścianka wspinaczkowa, daszek)
Zakup i montaż małego zestawu zabawowego (2
ślizgawki, 2 ścianki wspinaczkowe, 3 daszki,
ścianka sznurkowa)
Zakup i montaż karuzeli
Zakup i montaż huśtawki wahadłowej
Nawierzchnia amortyzująca z poliuretanu z
podbudową
Nawierzchnia amortyzująca z piasku, warstwa 30
cm + piasek z atestem PZH
Koszt altany
Donica drewniana 50 cm x 120 cm
Donica betonowa

1t

290,00 – 330,00 zł

1 m2
1 m2

10,00 - 15,00 zł
3,50- 5,00 zł

szt.
szt.
szt.
1 m2
szt.
szt.
szt.

1000,00 – 3500,00 zł
500,00 – 1500,00 zł
Od 500,00 zł
200,00 zł
300,00 - 500,00 zł
300,00 - 500,00 zł
5000,00 zł

szt.
szt.
szt.

4500,00 zł
1800,00 zł
1800,00 zł

szt
Kpl.

2500,00 zł
12000,00 zł

Kpl.

25000,00 zł

szt.
szt.
1 m2

4000,00 – 6000,00 zł
3600,00 zł
420,00 zł

1 m2

90,00 zł

1 szt.
1 szt.
1 szt.

Od 4500,00 zł
250,00-300,00 zł
500,00 – 2000,00 zł
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38.

Gra chodnikowa ( klasy, twister, chińczyk, hopla
taniec)

1000,00 - 6000,00 zł

