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Oferta budowy stanu deweloperskiego domu  

wg projektu LK&1239

Powierzchnia netto: 365,99 m2  

  O firmie:

Firma Espiro Property oferuje kompleksową budowę domów jednorodzinnych na 
zlecenie klientów indywidualnych. Zlecając naszej firmie budowę domu, nasi klienci 
zostają całkowicie odciążeni od procesu budowy domu a ich praca ogranicza się do 
odbiorów poszczególnych etapów inwestycji. Bierzemy pełną odpowiedzialność za 
uregulowanie kwestii formalnych, pomagamy w wyborze odpowiedniego projektu, 
doborze optymalnych materiałów budowlanych, najlepszej oferty finansowania 
oraz pomagamy i doradzamy we wszelkich kwestiach technicznych. Dbamy o 
wysoką jakość usług i zadowolenie naszych klientów, dlatego zatrudniamy 
wyłącznie doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników. Dajemy naszym 
klientom 60 miesięczną gwarancję na wykonywane przez nas prace. Nasza firma nie 
pobiera żadnych zaliczek a rozliczenia odbywają się dopiero po wykonaniu 
poszczególnych etapów. Dodatkowo, nasi klienci mają gwarancję stałej ceny więc 
nawet w przypadku wahań cen materiałów budowlanych, cena nie ulega zmianie.  
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Połać dachowa B2 - kąt nachylenia połaci dachowej 2%: folia paroizolacyjna PE 0,2 mm, styropian 

spadkowy EPS 100, 0-20 cm,  styropian EPS 100 podstawowy gr. 20 cm, papa izolacyjna I-333, 

zbezpieczająca styropian przed ogniem, papa podkładowa, termozgrzewalna, modyfikowana SBS, 

mocowana mechanicznie i zgrzewana na zakładach,  papa wierzchniego krycia, termozgrzewalna, 

modyfikowana SBS, łączniki do termo i hydroizolacji

Obróbki papowe attyki (B2) do śr. wysokości 0,5 m: klin styropianowy 100x100mm,  styropian EPS 100 

podstawowy gr. 5 cm,  papa podkładowa, termozgrzewalna, modyfikowana SBS, mocowana 

mechanicznie i zgrzewana na zakładach, papa wierzchniego krycia, termozgrzewalna modyfikowana SBS

Obróbki blacharskie attyk (B2) z blachy stalowej powlekanej: deska impregnowana lub płyta OSB 

gr.18mm, łączniki, blacha stalowa powlekana gr 0,5mm

Montaż wpustów dachowych i przelewów (B2): papa podkładowa, termozgrzewalna, modyfikowana 

SBS, papa wierzchniego krycia, termozgrzewalna, modyfikowana SBS, wpust dachowy podgrzewany - 

1szt (bez rur spustowych)

Pokrycie konstrukcji zadaszenia B5 papą termozgrzewalną ICOPAL Extradach TOP 5.2 SBS, podkład z 

papy ICOPAL Junior SBS, na płycie OSB3 gr 22mm i styropianie spadkowym, wraz z obróbkami 

blacharskimi z blachy powlekanej 7024 mat, wpust dachowy podgrzewany DN 120 x 1 szt.

Połać dachowa B3 i B4 - kąt nachylenia połaci dachowej 2%: folia paroizolacyjna PE 0,2 mm, styropian 

spadkowy EPS 100, 0-20 cm,  styropian EPS 100 podstawowy gr. 10 cm, papa izolacyjna I-333, 

zbezpieczająca styropian przed ogniem, papa podkładowa, termozgrzewalna, modyfikowana SBS, 

mocowana mechanicznie i zgrzewana na zakładach,  papa wierzchniego krycia, termozgrzewalna, 

modyfikowana SBS, łączniki do termo i hydroizolacji

Obróbki papowe attyki (B3 i B4) do śr. wysokości 0,5 m: klin styropianowy 100x100mm,  styropian EPS 

100 podstawowy gr. 5 cm,  papa podkładowa, termozgrzewalna, modyfikowana SBS, mocowana 

mechanicznie i zgrzewana na zakładach, papa wierzchniego krycia, termozgrzewalna modyfikowana SBS

Połać dachowa B1 - kąt nachylenia połaci dachowej 2% :  folia paroizolacyjna PE 0,2 mm, styropian 

spadkowy EPS 100, 0-20 cm,  styropian EPS 100 podstawowy gr. 24 cm, papa izolacyjna I-333, 

zbezpieczająca styropian przed ogniem, papa podkładowa, termozgrzewalna, modyfikowana SBS, 

mocowana mechanicznie i zgrzewana na zakładach,  papa wierzchniego krycia, termozgrzewalna, 

modyfikowana SBS, łączniki do termo i hydroizolacji

Obróbki papowe attyki do śr. wysokości 0,5 m: klin styropianowy 100x100mm,  styropian EPS 100 

podstawowy gr. 5 cm,  papa podkładowa, termozgrzewalna, modyfikowana SBS, mocowana 

mechanicznie i zgrzewana na zakładach, papa wierzchniego krycia, termozgrzewalna modyfikowana SBS

Obróbki blacharskie attyk z blachy stalowej powlekanej: deska impregnowana lub płyta OSB gr.18mm, 

łączniki, blacha stalowa powlekana gr 0,5mm

Montaż wpustów dachowych i przelewów: papa podkładowa, termozgrzewalna, modyfikowana SBS, 

papa wierzchniego krycia, termozgrzewalna, modyfikowana SBS, wpust dachowy podgrzewany - 2szt., 

przelew dachowy - 2szt (bez rur spustowych)
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Obróbki papowe attyki (C4) do śr. wysokości 0,5 m: klin styropianowy 100x100mm,  styropian EPS 100 

podstawowy gr. 5 cm,  papa podkładowa, termozgrzewalna, modyfikowana SBS, mocowana 

mechanicznie i zgrzewana na zakładach, papa wierzchniego krycia, termozgrzewalna modyfikowana SBS

Obróbki blacharskie attyk (C4) z blachy stalowej powlekanej: deska impregnowana lub płyta OSB 

gr.18mm, łączniki, blacha stalowa powlekana gr 0,5mm

Szlichta cementowa gr min 4cm ze spadkiem 1,5%

Połać dachowa C5 - kąt nachylenia połaci dachowej 2% :  środek gruntujący, styropian EPS 100 

podstawowy gr. 18 cm, papa podkładowa, termozgrzewalna, modyfikowana SBS, mocowana 

mechanicznie i zgrzewana na zakładach, papa wierzchniego krycia, termozgrzewalna, modyfikowana 

SBS,  łączniki do termo- i hydroizolacji

Obróbki papowe attyki (C5) do śr. wysokości 0,5 m: klin styropianowy 100x100mm,  styropian EPS 100 

podstawowy gr. 5 cm,  papa podkładowa, termozgrzewalna, modyfikowana SBS, mocowana 

mechanicznie i zgrzewana na zakładach, papa wierzchniego krycia, termozgrzewalna modyfikowana SBS

Obróbki blacharskie attyk (C5) z blachy stalowej powlekanej: deska impregnowana lub płyta OSB 

gr.18mm, łączniki, blacha stalowa powlekana gr 0,5mm

Montaż wpustów dachowych i przelewów (B3 i B4): papa podkładowa, termozgrzewalna, 

modyfikowana SBS, papa wierzchniego krycia, termozgrzewalna, modyfikowana SBS, wpust dachowy 

podgrzewany - 5 szt., przelew dachowy - 2szt (bez rur spustowych)

Połać dachowa C2 - kąt nachylenia połaci dachowej 2%:  środek gruntujący, styropian spadkowy EPS 100 

0-20 cm, styropian EPS 100 podstawowy gr. 14 cm, papa podkładowa, termozgrzewalna, modyfikowana 

SBS, mocowana mechanicznie i zgrzewana na zakładach, papa wierzchniego krycia, termozgrzewalna, 

modyfikowana SBS,  łączniki do termo- i hydroizolacji

Obróbki papowe attyki (C2) do śr. wysokości 0,5 m: klin styropianowy 100x100mm,  styropian EPS 100 

podstawowy gr. 5 cm,  papa podkładowa, termozgrzewalna, modyfikowana SBS, mocowana 

mechanicznie i zgrzewana na zakładach, papa wierzchniego krycia, termozgrzewalna modyfikowana SBS

Obróbki blacharskie attyk (C2) z blachy stalowej powlekanej: deska impregnowana lub płyta OSB 

gr.18mm, łączniki, blacha stalowa powlekana gr 0,5mm

Montaż wpustów dachowych i przelewów (C2): papa podkładowa, termozgrzewalna, modyfikowana 

SBS, papa wierzchniego krycia, termozgrzewalna, modyfikowana SBS, wpust dachowy podgrzewany - 2 

szt.

Pokrycie konstrukcji zadaszenia C6 papą termozgrzewalną ICOPAL Extradach TOP 5.2 SBS, podkład z 

papy ICOPAL Junior SBS, na płycie OSB3 gr 22mm , wraz z obróbkami blacharskimi z blachy powlekanej 

7024 mat, wpust dachowy podgrzewany DN 120 x 1 szt.

Połać dachowa C4 - kąt nachylenia połaci dachowej 2% :  środek gruntujący, styropian EPS 100 

podstawowy gr. 8 cm, papa podkładowa, termozgrzewalna, modyfikowana SBS, mocowana 

mechanicznie i zgrzewana na zakładach, papa wierzchniego krycia, termozgrzewalna, modyfikowana 

SBS,  łączniki do termo- i hydroizolacji

Obróbki blacharskie attyk (B3 i B4) z blachy stalowej powlekanej: deska impregnowana lub płyta OSB 

gr.18mm, łączniki, blacha stalowa powlekana gr 0,5mm
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Etap VII Stolarka okienna i drzwiowa
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Etap IX Instalacje wod-kan i C.O.
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Etap X Tynki wewnętrzne
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Etap XI Instalacja wentylacji mechanicznej

11.1

Docieplenie ścian w pomieszczeniach gospodarczych (warstwa Sg`, pomieszczenie 10-kotłownia i 11-

garaż) styropianem Profi Fasada EPS 70 gr. 10 cm + siatka na styropian wraz z naciągnięciem kleju

Docieplenie na stropie w pomieszczeniach gospodarczych (warstwa C1` , pomieszczenie 10-kotłownia, 

11-garaż i 12-pom. gospodarcze ) styropianem Profi Fasada EPS 70 gr. 10 cm + siatka na styropian wraz z 

naciągnięciem kleju

Instalacja wentylacji mechanicznej: kształtki, kanały wentylacyjne oraz elementy połączeniowe i 

uszczelniające,łączna ilość punktów wentylacyjnych wraz z czerpnią i wyrzutnią - 22 szt

Montaż tablicy głównej wraz z podstawowym wyposażeniem tablicy, tj. 9 wyłączników różnicowo-

prądowych, wyłącznik główny typu FR-100, 36 zabezpieczeń nadprądowych B-16, 12 zabezpieczeń 

nadprądowych B-10, pojemność tablicy 108-pól

Uziemienie budynku typu Galmar

Instalacja wodna z rur trójwarstwowych, zimna woda i ciepła woda z cyrkulacją - 36 punktów

Instalacja kanalizacyjna z rur z tworzywa sztucznego, łączonych przez kielichy - 24 punktów 

Instalacja C.O. z rur PP plastik zgrzewany, rozdzielacze do grzejników, rura PEX - bez grzejników - 8 

punktów

Tynki gipsowe wykonane maszynowo, bez przygotowania do malowania, do naturalnego schnięcia, 

pozycja kosztorysowa nie obejmuje osuszania przy pomocy osuszaczy i nagrzewnic (bez sufitów)

Docieplenie ścian w pomieszczeniach gospodarczych (warstwa Sg, pomieszczenia 10-kotłownia i 12-

pom. gospodarcze) styropianem Profi Fasada EPS 70 gr. 15 cm + siatka na styropian wraz z 

naciągnięciem kleju

Stolarka aluminiowa zewnętrzna: konstrukcje aluminiowe w  systemach: Blyweert Aluminium (Triton HI 

P-03 - system "ciepły", profil 72mm; kolos HI P-25). Kolor profili:  standardowy Ral 7016M. Kolor okuć 

standardowy RAL 7016M. Szklenie pakietem standardowym 3-szybowym bez szprosów (szklenie: 

6T/16SW/6/16SW/6T), montaż standard

Roleta natynkowa aluminiowa (R - do pomieszczenia gospodarczego): skrzynka standard, pancerz BP40, 

kolor antracyt, silnik somfy radio + pilot

Drzwi wejściowe - brak w ofercie

Instalacja elektryczna 230 V - 280 punktów

Gniazdo siłowe 400V - 2 punkty

Instalacja teletechniczna (internet, TV, telefon, alarm) - 50 punktów

Montaż szafki teletechnicznej, wym. 40x40x15 cm - 2 szt.

Szlichta cementowa gr min 4cm ze spadkiem 1,5%

Rury spustowe chowane w elewacji lub w zabudowie z płyt GK - w budynku, PCV - śr do 110mm - 10 

pionów (koszt i realizacja GK w etapie - Obicie parteru, piętra i poddasza)
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Elewacja z płyt kamiennych - płyty Trawertynowe o grubości do 2cm - ściana 3c (opcja dopłata: 18 981 

zł)

Bonie: listwy boniowe wklęsłe, gr. 3 cm (opcja: 32,50 zł/mb), w przypadku gdy zostanie podjęta decyzja 

o ociepleniu ścian styropianem

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej kolor brązowy, biały lub grafitowy

Tynk silikonowy Ceresit lub Sempre w wybranej kolorystyce grupy I (kolory jasne), baranek 1,5 mm bez 

elementów dekoracyjnych

Tynk silikonowy Ceresit lub Sempre w wybranej kolorystyce grupy V (kolory ciemne), baranek 1,5 mm 

bez elementów dekoracyjnych

Tynk ozdobny - imitacja drewna Ceresit CT 720 VISAGE - kolorystyka do wyboru z palety producenta - 

warstwa S4

Płyty HPL w kolorze drenopodobnym grubości 6mm na ruszcie systemowym (opcja dopłata: 8 920,80 zł)

Tynk ozdobny "Opal" Ceresit CT 740 VISAGE, kolor African Glow lub Arctic Glow - warstwy S1, S1`

Płyty Alucobond w kolorze RAL 7016 grubości 4mm na ruszcie systemowym (opcja dopłata: 53 014,50 zł)

Tynk ozdobny - imitacja kamienia, wzór Valencia Stone, Somerset Stone lub Catalonia Stone, tynk 

akrylowy Ceresit w wybranej kolorystyce grupy IV/V (kolory ciemne) uziarnienie 0,5 mm - ściana 3c

Izolacja podłoża pod posadzki: folia PE 0,2; dylatacje, styropian podłogowy, lambda 0,038 W/mK, gr. 15 

cm , strych - warstwa B

Ogrzewanie podłogowe wodne. Rura z polipropylenu usieciowanego Pex.Al.Pex, szafki z rozdzielaczami 

(bez termostatów i automatyki) - pomieszczenia na parterze: 1, 2, 3 (korytarz), 4, 6, 7, 8, 9 - na piętrze: 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10

Posadzki cementowe, gr. 7-8 cm (bez posadzki na poddaszu - warstwa B)

Posadzki cementowe, gr. 5 cm na poddaszu (warstwa B)

Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem Profi Fasada EPS 70 gr. do 24 cm + siatka na styropian wraz 

z naciągnięciem kleju

Docieplenie spodów balkonów i podcieni styropianem Profi Fasada EPS 70 gr.do 20 cm + siatka na 

styropian wraz z naciągnięciem kleju

Ocieplenie komina poniżej powierzchni dachu wełną mineralną z welonem szklanym (np. ISOROCK - 

ISOPANEL-W) lambda 0,038 W/mk gr. 10 cm

Brama garażowa Wiśniowski UniPro, segmentowa, panele bez przetłoczeń, dwustanowiskowa, kolor 

brązowy lub biały (woodgrain), klamka PCV kolor czarny, wym. 5000x2250

Izolacja podłoża pod posadzki: folia PE 0,2; dylatacje, styropian podłogowy, lambda 0,038 W/mK, gr. 20 

cm parter 

Izolacja podłoża pod posadzki: folia PE 0,2; dylatacje, styropian podłogowy, lambda 0,038 W/mK, gr.  5 

cm piętro oraz gr 5+17cm w warstwie C1` 
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Etap XIX Centrala wentylacji mechanicznej
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             691 713,89 zł 

             691 713,89 zł 

CAŁKOWITY KOSZT STANU DEWELOPERSKIEGO

CAŁKOWITY KOSZT BUDOWY

Obicie poddasza:  płyta GK 12,5 mm na stelażu stalowym (bez gruntowania i  malowania) - od murłaty 

do kalenicy-pojedyncza płyta - warstwa A

Obicie parteru i piętra:  sufit podwieszany z płyt GK 12,5 mm na stelażu stalowym, (bez gruntowania i 

malowania)-podwójna płyta, w pomieszczeniach mokrych płyta wodoodporna

Schody strychowe FAKRO LWT 60 x 120, termoizolacyjne: U=0,51 W/m2K

Obrobienie okien dachowych  płytą GK

Uporządkowanie placu budowy po stanie deweloperskim wraz z kontenerami gruzowymi

Rekuperator: Zehnder Comfo Air 550 VV Basic, wydajność (przy 200Pa) - 550m3/h, wymiennik 

przeciwprądowy 

Obmurowanie kominów cegłą klinkierową pełną poniżej dachu, cegła Roben Oslo kolor perłowobiały, 

gładka, maszynowa - komin dymowy

Wykończenie komina za pomocą tynku silikonowego (kolory ciemne), baranek 1,5 mm

Wykonanie obróbek otworów okiennych i drzwiowych w ścianach ocieplonych wełną mineralną lub 

styropianem

Cokół z płytek klinkierowych "Mglisty Poranek" firmy Klinkier Przysucha - do wysokości 30 cm

Opaska z folii kubełkowej na zewnętrznych ścianach fundamentowych  - etap 2 - zamocowanie listwy 

zamykającej do folii kubełkowej z tworzywa sztucznego odpornego na starzenie.

Ocieplenie poddasza wełną mineralną gr. 32 cm ( 20+12 cm); wełna Knauff, Isover lub Ursa, lambda 

0,039 W/mK, folia paroizolacyjna - od murłaty do kalenicy - warstwa A
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Uwagi:

Oferta zawiera koszty materiałów, robocizny i sprzętu wszystkich elementów zawartych w kosztorysie. Wszelkie 
prace dodatkowe podlegać będą wycenie indywidualnej. 

Oferta zawiera koszty nadzoru kierownika budowy. 

Oferta  uwzględnia koszty wypożyczenia kontenerów 

Podane ceny są cenami netto; należy doliczyć odpowiedni podatek VAT. 

Oferta dotyczy prac budowlanych w obrysie zewnętrznych ścian budynku. 

Nie wyceniono kominka zewnętrznego (do ustalenia w późniejszym etapie prac).  

Pozycje kosztorysowe zaznaczone jako "opcja" nie zostały wliczone do ceny końcowej. 
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