Przykładowe działania i ich szacunkowa wycena
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI

1.

Budowa chodnika z kostki na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wraz z wykonaniem koryta
w gruncie – 1,5 m szerokości zlokalizowany poza rowem

510,00 – 650,00 zł/m2

2.

Budowa drogi rowerowej z masy bitumicznej na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wraz
z wykonaniem koryta w gruncie i włożeniem krawężników – 2,5 m szerokości poza rowem

650,00 – 770,00 zł/m2

3.

Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych

126 000,00 – 200 000,00 zł

4.

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu czterowlotowym

390 000,00 – 640 000,00 zł

5.

Doznakowanie miejsc niebezpiecznych np. zestaw aktywnych podświetlanych znaków D-6 z systemem zasilania
solarnego

60 000,00 zł

Powyższe koszty należy traktować jako szacunkowe koszty realizacji przedsięwzięć budowalnych, w których uwzględnione zostały koszty towarzyszące
(np. opracowanie dokumentacji budowlanej, projekty czasowej i stałej organizacji ruchu itp.)
Przedmiotowe szacunki mogą ulec zmianie, w zależności od uwarunkowań terenowych, w miejscu gdzie będzie realizowane zadanie.

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Przykładowe ceny ławek:
1.

ŁAWKA SPARTAN

380,00 zł netto/szt. (+ 23% VAT)

2.

ŁAWKA SPARTAN BIS

435,00 zł netto/szt. (+ 23% VAT)

3.

ŁAWKA SPARTAN BAZ OPARCIA

350,00 zł netto/szt. (+ 23% VAT)

4.

ŁAWKA ŁÓDZKA

370,00 zł netto/szt. (+ 23% VAT)

5.

ŁAWKA ŁÓDZKA BEZ OPARCIA

334,00 zł netto/szt. (+ 23% VAT)

6.

ŁAWKA ŁÓDZKA Z PODŁOKIETNIKIEM

385,00 zł netto/szt. (+ 23% VAT)

7.

ŁAWKA GDAŃSKA BIS

385,00 zł netto/szt. (+ 23% VAT)

8.

ŁAWKA ROMA

560,00 zł netto/szt. (+ 23% VAT)

9.

ŁAWKA ROMA BEZ OPARCIA

470,00 zł netto/szt. (+ 23% VAT)

Ogólnopolskie ceny wykonania ogrodzenia – kwoty zostały uśrednione i zawierające podatek VAT

1.

Siatka ogrodzeniowa ocynkowana fi 2,3 mm h-1,25 m + PCV + słupki fi 42x2,00 mm h-2,00 m + akcesoria + podmurówka h-30 cm
= montaż + cement i żwir

85,00 zł/mb

2.

Siatka ogrodzeniowa ocynkowana fi 2,3 mm h-1,50 m + PCV + słupki fi 42x2,00 mm h-2,00 m + akcesoria + podmurówka h-30 cm
= montaż + cement i żwir

90,00 zł/mb

3.

Siatka ogrodzeniowa ocynkowana fi 2,5 mm h-1,50 m + PCV + słupki fi 42x2,00 mm h-2,00 m + akcesoria + montaż + cement
i żwir

58,00 zł/mb

Płyty ogrodzeniowe pełne
1.

Wymiary płyt 200x25 lub 200x50

20,00 – 25,00 zł/szt.

Furtki ogrodzeniowe
z wypełnieniem panelowym – stal ocynkowana (gwarancja 2 lata)
WYMIAR

MATERIAŁ OCYNK
(CENA)

MATERIAŁ OCYNK + RAL
(CENA)

1000 X (1230-2030)

603,00 zł – 770,00 zł

666,00 zł – 919,00 zł

1100 X (1230-1730)

648,00 zł – 743,00 zł

765,00 zł – 880,00 zł

1200 X (1230-2030)

684,00 zł – 904,00 zł

802,00 zł – 1 067,00 zł

1300 X (1530-2030)

802,00 zł – 966,00 zł

925,00 zł – 1 130,00 zł

DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI

1.

Sporządzenie dokumentacji szlaku (cena za 1 km)

50,00 zł

2.

Znakowanie (cena za 1 km)

120,00 zł

3.

Cena tabliczki R1 (za szt.)

45,00 zł

4.

Cena tabliczki R4 (za szt.)

50,00 zł

5.

Cena tabliczki R4b (za szt.)

55,00 zł

6.

Taśma band-it (30 mb.)

160,00 zł

7.

Zapinki mocujące do taśmy band-it (opakowanie 100 szt.)

100,00 zł

8.

Cena tablicy e22a

ok. 450 zł za
1 m2 pow. znaku

9.

Projekt stałej zmiany organizacji ruchu

700,00 – 2 000,00 zł

10.

Wynajęcie autokaru na 50 osób do 9h i 200 km

900,00 zł lub więcej
w zależności od kilometrażu,
gdzie 1 km = 4,50 zł

11.

Wynajęcie 1 przewodnika (do 5 godzin)

400,00 zł
(każda kolejna godzina
dodatkowo 70 zł)

12.

Wynajem kajaka (za dzień)

80,00 zł

13.

Wyżywienie na piknik/imprezę (kiełbasa, kaszanka, grochówka,
chleb, ciastka, napoje, kawa itp.)

8,00 – 20,00 zł/osoba

14.

Ubezpieczenie wycieczki/rajdu (cena zależy od rodzaju
aktywności)

300,00 – 1 000,00 zł

REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ
Przykładowe działania i ich szacunkowa wycena działań podejmowanych w obszarze polityki społecznej:

1.

Wynagrodzenie lekarza (wizyty, konsultacje)

40,00 - 150,00 zł/godz.

2.

Wynagrodzenie rehabilitanta, terapeuty

60,00 - 120,00 zł/godz.

3.

Wynagrodzenie hipoterapeuty

35,00 - 80,00 zł/godz.

4.

Wynagrodzenie psychologa

70,00 - 150,00 zł/godz.

5.

Wynagrodzenie logopedy

40,00 - 100,00 zł/godz.

6.

Felinoterapia

400,00 zł/spotkanie

7.

Koszty używania do celów służbowych samochodu osobowego o pojemności
skokowej silnika do 900 cm3

mniej niż 0,5214 zł/km

8.

Koszty używania do celów służbowych samochodu osobowego o pojemności
skokowej silnika powyżej 900 cm3

mniej niż 0,8358 zł/km

9.

Wydruk jednej ulotki

ok. 0,10 zł

10.

Druk koszulek z nadrukiem

26,00 - 45,00 zł/szt.

11.

Wyżywienie na piknik/imprezę (kiełbasa, kaszanka, grochówka, chleb, ciastka,
napoje, kawa itp.)

7,00 - 20,00 zł/osoba

12.

Wynagrodzenie pielęgniarki podczas turnusu wakacyjnego

1 100,00 – 1 300,00 zł

13.

Wynagrodzenie wychowawcy/pedagoga podczas turnusu wakacyjnego/ np. kolonie

1 200,00 – 1 500,00 zł

14.

Wynagrodzenie kierownika podczas turnusu wakacyjnego/ np. kolonie

1 400,00 – 1 600,00 zł

15.

Pobyt dziecka podczas turnusu wakacyjnego/ np. kolonie

1 200,00 – 1 300,00 zł

