
Lp. Przedmiot Zamówienia Jedn. Miary Planowana ilość Cena netto za jednostkę Wartość netto

1

Rozszklenie i szklenie szklem float gr. 3 mm ( 
szafek i gablot lekarskich) z uszczelkami o 
pow.do 0,50 m2 m2 20,0

2 j.w. lecz o pow.powyżej 0,50 m2 m2 20,0

3

Wymiana szyb zespolonych 1- komor. float 2*4 
mm o pow. do 1,0 m2 w ramach i ściankach 
aluminiowych m2 40,0

4 Jw. lecz o pow. powyżej 1,0 m2 40,0

5
Wymiana szyb zespolonych 1- komor. float 2*4 
mm o pow. do 1,0 m2 w ramach i ściankach PCV m2 40,0

6 jw.lecz o pow. powyżej 1,0 m2 m2 40,0

7

Rozszklenie i szklenie szkłem float gr. 6 mm ram 
okiennych lub drzwiowych metalowych 
zdejmowanych o pow. ponad 0,5 m2 m2 40,0

8
Rozszklenie i szklenie szkłem float gr. 6 mm ram 
wystawowych stałych o pow. szyby do 2,0 m2 m2 40,0

9

Rozszklenie i szklenie szkłem bezpiecznym 
klejonym ( jedna warstwa folii) 33.1 klasy 02 ram 
metalowych o pow. szyb do 1,0 m2 m2 100,0

10

Rozszklenie i szklenie szkłem bezpiecznym 
klejonym ( jedna warstwa folii) 33.1 klasy 02 ram 
metalowych o pow. szyb powyżej 1,0m2 m2 100,0

11

Rozszklenie i szklenie szkłem zbrojonym gr. 6 mm 
bezbarwnym ram metalowych  o pow. szyby ponad 
0,5 m2  ( drzwi p.poż) m2 60,0

12

Rozszklenie i szklenie ram drewnianych 
zdejmowanych szkłem ornamentowym gr.4 mm 
(np. kora, szynszyla, picasso) o pow. szyby ponad 
0,5 m2 m2 20,0

13
Rozszklenie( szkło)  i wypełnienie ram metalowych 
plexi gładkim bezbarwnym gr.6 mm m2 60,0

14

Rozszklenie( szkło)  i wypełnienie ram 
drewnianych zdejmowanych ( drzwi) plexi 
ornamentowym gr.4 mm m2 40,0
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15

Elewacja - wymiana zbitych szyb elewacyjnych na 
szklenie szkłem plexi gr.6 mm ( dopasowanie do 
istniejącej kolorystyki ), z użyciem podestów 
wiszących,- 2 budynki do wys. 35 m m2 120,0

16
Foliowanie szyb folią matową ( toalety, ścianki 
działowe, gabinety lekarskie) m2 50,0

17
Foliowanie szyb folią refleksyjną ( grafit, brąz, 
srebrny) m2 50,0

18 Foliowanie szyb folią antywłamaniową P1 m2 20,0
19 Foliowanie szyb folią bezpieczna 01 m2 200,0
20 Foliowanie szyb folią dekoracyjną m2 20,0

21
Demontaż starej folii z okien z oczyszczeniem 
szyb z kleju m2 10,0

22 Szlifowanie szkła: czołowe + rantu szkła mb 200,0

23
Wymiana uszczelek przyszybowych i 
obwiedniowych w stolarce aluminiowej i pcv mb 200,0

24

Wykonanie i montaż rolet materiałowych 
wewnętrznych bez kasety, tkaniny o ciepłych 
pastelowych kolorach do uzgodnienia z 
użytkownikiem, o różnym poziomie zaciemienia z 
ataestami higienicznym i niepalności m2 100,0

25

Wykonanie i montaż rolet materiałowych 
wewnętrznych w kasecie z prowadnicami, tkaniny 
o ciepłych pastelowych kolorach do uzgodnienia z 
użytkownikiem, o różnym poziomie zaciemnienia, z 
atestami higienicznym i trudnopalności m2 160,0

26

Wykonanie i montaż werticali. Lamele o szer. 127 
mm, z szeroka gamą kolorystyczną do 
uzgodnienia z użytkownikiem, o różnym poziomie 
zaciemienia, z atestami higienicznym i niepalności, m2 60,0

27
Wykonanie i montaż żaluzji aluminiowych 
wewnetrznych, szer. lameli 16/25 mm m2 40,0

28

Przycinanie drobnych elementow ze szkła float gr. 
3÷4 mm z oszlifowaniem ( np. szybki do kuwety 
26*35 cm itp.) m2 2,0

Uwaga, Zamawiający zastrzega sobie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1. Realizację sukcesywną w ciągu 24 miesięcy, bądź w przypadku nie zrealizowania przedmiotu zamówienia w całości w tym terminie, do czasu 
wykonania zamówienia , jednak nie dłużej niż przez okres 36 miesięcy.                                                                                                                                                                                                       
2. Dokonywania zmiany ilości zamawianego towaru w ramach wartości i asortymentu. 


