
Wykaz cen jednostkowych dopuszczalnych zmian aranżacyjnych

L.p. Rodzaj usług jednostka ilość
cena 

jednostkowa
netto

cena 
jednostkowa

brutto

1

Spotkanie konsultacyjne z 
koordynatorem inwestycji w 

siedzibie firmy w celu ustalenia 
możliwości i zakresu 
wprowadzania zmian

szt. 1 0,00 0,00

szt.
każde 

następne
162,60 zł 200 zł

2
Wykonanie wielobranżowego 
projektu zmian lokatorskich

szt. 1 447,15 zł 550 zł

szt.
każde 

następne
447,15 zł 550 zł

L.p. Rodzaj robót jednostka

Roboty 
dodatkowe 

cena 
jednostkowa 

- netto zł

Roboty 
dodatkowe 

cena 
jednostkowa 

- brutto zł

Roboty budowlane

1
Ścianki  działowe  pełne  z  cegieł  pełnych, 
dziurawek gr. 6,5 cm lub  Silka  gr. 8, 12 cm

m2 120,00 129,6

2
Obudowa szachtów kominowych ścianką z cegły 
SILKA gr 8,12cm

m2 120,00 129,6

3
Tynki  wewnętrzne  jednowarstwowe   gipsowe 
wykonywane mechanicznie na ścianach , słupach 
i stropach

m2 42,00 45,36

4
Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynk. 
gr.10mm wykonywane mechanicznie lub ręcznie 
na ościeżach ścian z montażem narożników

1 ościeże 110,00 118,8

5
Dwukrotne  malowanie  na  biało  farbami 
emulsyjnymi  powierzchni  wewnętrznych  - 
podłoży gipsowych z gruntowaniem – ściany

m2 15,00 16,2

6
Dwukrotne  malowanie  na  biało  farbami 
emulsyjnymi  powierzchni  wewnętrznych  - 
podłoży gipsowych z gruntowaniem – strop

m2 15,00 16,2

7 Wykonanie posadzki jastrychowej 1m2 65,00 70,2

Roboty instalacyjne

1 Wykonanie dodatkowych podejść wod.-kan. szt. 350,00 378,00



2 Wykonanie dodatkowych podejść c.o. szt. 350,00 378,00

3 Wykonanie kranu na tarasie szt 700,00 756

Roboty elektryczne

  1

Dodatkowy punkt oświetlenia wraz z łącznikiem 
lub  gniazdo  230  V  w  obrębie  mieszkania. 
Dodatkowy  wypust  elektryczny  w  obrębie 
mieszkania

szt. 250,00 270

2
Dodatkowe  gniazdo  RTV  lub  internetowe  z 
okablowaniem

szt. 300,00 324

3
Dodatkowy punkt oświetlenia wraz z łącznikiem 
lub gniazdo 230 V w obrębie balkonu lub tarasu

szt. 300,00 324

4

Przeniesienie istniejącego punktu oświetlenia lub 
przeniesienie  włącznika,  lub  przeniesienie 
gniazda  230V,  lub  przeniesienie  gniazda  RTV, 
lub przeniesienie  gniazda IT w obrębie danego 
pokoju, kuchni, łazienki

szt. 200,00 216

5
Przeniesienie  istniejącego  gniazda  zasilania 
trójfazowego w obrębie kuchni

szt. 200,00 216

 Cennik obowiązuje wyłącznie w przypadku zgłoszenia zmian aranżacyjnych w 
terminach podanych w załączniku nr.7

 Powyższy wykaz stanowi zamknięty katalog akceptowanych zmian. W szczególności 
nie przewiduje się zmian w zakresie: klimatyzacji, wykonania odpływów pod prysznic 
bezbrodzikowy, wykonania ogrzewania podłogowego czy montaż rolet okiennych 
(chyba, że projektant przewidział możliwość dla danej inwestycji)

 Sprzedający zastrzega możliwość indywidualnej wyceny powyższych zmian 
aranżacyjnych, bądź brak ich zrealizowania. 

 Cennik obowiązuje od 24.09.2015


