
 

 

( pieczęć Wykonawcy ) 

KOSZTORYS OFERTOWY 

 

Składając propozycję cenową na: Zabudowa nor i wyrw bobrowych w wałach przeciwpowodziowych 

rzeki Wisły i Liwy poniżej przedstawiam formularz cenowy: 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 
Cena jedn. 

(netto) 
Wartość 
(netto) 

Prawy wał przeciwpowodziowy rzeki Liwy w km 95+280 – 98+180, gm. Susz, pow. iławski 

1. 
Transport gruntu z odległości 

do 10 km wraz z jego zakupem 
m3 201,20 

  

2. 

Rozkopanie korpusu wału do 
dna nor bobrowych z 

przerzutem gruntu i złożeniem 
urobku na odkład 

m3 154,10 

  

3. 

Wbudowanie gruntu 
dowiezionego i złożonego 

w odkładzie w korpus wału,  
z zagęszczeniem warstwami 

m3 355,20 

  

4. 
Darniowanie skarp i korony 

wału darniną na płask 
m2 331,50 

  

5. 
Umocnienie stopy skarpy 

kiszką faszynową 2 x 20,0 cm 
m 36,00 

  

Prawy wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły w km 3+100 – 5+750, gm. Grudziądz, Sadlinki,  
pow. grudziądzki i kwidzyński 

1. 
Transport gruntu z odległości 

do 10 km wraz z jego zakupem 
m3 28,90 

  

2. 

Rozkopanie korpusu wału do 
dna nor bobrowych z 

przerzutem gruntu i złożeniem 
urobku na odkład 

m3 43,60 

  

3. 

Wbudowanie gruntu 
dowiezionego i złożonego 

w odkładzie w korpus wału,  
z zagęszczeniem warstwami 

m3 72,50 

  

4. 
Darniowanie skarpy odwodnej 

wału darniną na płask 
m2 81,00 

  

Prawy wał przeciwpowodziowy rzeki Liwy w km 95+280 – 98+180, gm. Susz, pow. iławski 

1. 
Transport gruntu z odległości 

do 10 km wraz z jego zakupem 
m3 98,00 

  

2. 

Wbudowanie gruntu 
dowiezionego i złożonego 

w odkładzie w korpus wału,  
z zagęszczeniem warstwami 

m3 98,00 

  

3. 
Darniowanie skarp i korony 

wału darniną na płask 
m2 187,00 

  

4. 
Umocnienie stopy skarpy 

kiszką faszynową 2 x 20,0 cm 
m 54,00 

  



Lewy wał przeciwpowodziowy rzeki Liwy w km 28+220 – 29+903, gm. Kwidzyn, pow. kwidzyński 

1. 

Mechaniczny wykop gruntu 
koparką, grunt kat III, ze 

złożeniem urobku na koronie 
wału 

m3 75,00 

  

2. 

Ręczne wbudowanie 
wydobytego gruntu w wyrwę 

na skarpie, z przerzutem i 
zagęszczeniem warstwami 

m3 50,50 

  

3. 
Darniowanie na płask skarpy 

wału 
m2 218,00 

  

4. 
Ubezpieczenie stopy skarpy 

kiszką faszynową 2 x 20,0 cm 
m 70,00 

  

5. 
Wykonanie opaski z kiszek 
faszynowych 20,0 cm na 

skarpie wału 
m 20,00 

  

6. 
Ręczne rozplantowanie urobku 

na koronie wału 
m3 24,50 

  

7. 
Obsiew mieszanką traw 

powierzchni rozplantowanej 
na koronie wału 

m2 82,00 
  

8. 
Transport gruntu z odległości 

do 1,0 km /bez zakupu gruntu/ 
m3 30,00 

  

9. 
Transport gruntu z odległości 

do 2,0 km /bez zakupu gruntu/ 
m3 4,00 

  

RAZEM  WARTOŚĆ NETTO  

VAT ……….%  

RAZEM  WARTOŚĆ BRUTTO  

 

(Słownie złotych: …………… ………………………………………………………………………………………………………………………………) 

 

 

__________________ dnia __________ roku 

 

____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 


