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Oferta budowy domu jednorodzinnego 

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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Zakres robót:

STAN SUROWY

Etap I Roboty ziemne i ławy fundamentowe
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Etap II Ściany fundamentowe
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Etap III Instalacje podposadzkowe

3.1

Etap IV Stan zero

4.1
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Etap V Ściany parteru

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5 Ściany konstrukcyjne z pustaków ceramicznych Porotherm gr. 44 T cm w systemie Dryfix 

Izolacja pozioma pod ściany parteru - 2 x papa podkładowa

Ściany konstrukcyjne z pustaków ceramicznych Porotherm gr. 25 cm w systemie Dryfix 

Ściany konstrukcyjne z pustaków ceramicznych Porotherm gr. 38 cm w systemie Dryfix 

Ściany konstrukcyjne z pustaków ceramicznych Porotherm gr. 38 T cm w systemie Dryfix 

Wykonanie instalacji podposadzkowych: kanalizacji podposadzkowej, przejścia instalacji wodnej oraz 

napowietrzenia kominka

Obsypanie po zewnętrznej bryle budynku ziemią z wykopu - załozono przydatność gruntu z ukopu

Warstwa podsypki piaskowej pod podłogę na gruncie, piach z zagęszczeniem, gr. 30 cm

Chudy beton pod posadzki, beton klasy C8/10, gr. 10 cm

Termoizolacja pionowa ścian fundamentowych po obrysie zewnętrznym gr.  8 cm, polistyren 

ekstrudowany XPS, klej, siatka 

Termoizolacja pionowa ścian fundamentowych po obrysie zewnętrznym gr. 12 cm, polistyren 

ekstrudowany XPS, klej, siatka 

Termoizolacja pionowa ścian fundamentowych po obrysie zewnętrznym gr. 22 cm, polistyren 

ekstrudowany XPS, klej, siatka

Opaska z folii kubełkowej na zewnętrznych ścianach fundamentowych  - do poziomu gruntu 

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma ław fundamentowych, dwukrotne pokrycie papą podkładową

Ściany żelbetowe grubości 20 i 30 cm, zbrojone, wylewane za pomocą pompy do betonu, beton klasy 

C20/25 W8, obustronnie deskowane

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa powłokowa ścian fundamentowych wewnętrznych i zewnętrznych 

2 x Dysperbit

Termoizolacja pionowa ścian fundamentowych po obrysie zewnętrznym gr.  4 cm, polistyren 

ekstrudowany XPS, klej, siatka 

Termoizolacja pionowa ścian fundamentowych po obrysie zewnętrznym gr.  6 cm, polistyren 

ekstrudowany XPS, klej, siatka 

Roboty ziemne, wykopy mechaniczne i ręczne ław fundamentowych

Przygotowanie i montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych

Ławy  i stopy fundamentowe, wylewane betonem towarowym za pomocą pompy, beton klasy C20/25 

W8

Uwaga: nie ujęto kosztu ziemi do nadsypania; rozliczenie powykonawcze na podstawie realnego zużycia 

na placu budowy

Zaplecze socjalne dla pracowników

Toaleta przenośna (WC chatka)
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Etap VI Strop nad parterem

6.1
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Etap VII Elementy żelbetowe parteru
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Etap VIII Ściany piętra

8.1
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Etap IX Strop nad piętrem

9.1
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Etap X Elementy żelbetowe piętra

10.1
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Etap XI Konstrukcja dachu
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Etap XII Zadaszenie stalowe połaci B5 i C6 

12.1

Etap XIII Ściany działowe

13.1

13.2

13.3

Izolacja pozioma pod ściany parteru - 2 x papa podkładowa

Ściany działowe z pustaków ceramicznych Porotherm gr. 11,5 w systemie Dryfix 

Nadproża prefabrykowane Porotherm do ścian działowych o dł do 1,25m

Izolacja pozioma wieńca pod murłaty, 2 x papa podkładowa

Więźba dachowa drewniana, impregnowana, klasa drewna zgodnie z projektem

Wykonanie konstrukcji stalowej zadaszenia C6 oraz zadaszenia B5 wraz z zabezpieczeniem 

antykorozyjnym

Szalowanie elementów żelbetowych

Elementy żelbetowe piętra, beton klasy C20/25

Osadzenie śrub kotwiących murłatę 

Ściany konstrukcyjne z pustaków ceramicznych Porotherm gr. 18,8 cm w systemie Dryfix - ściany attyk

Szalowanie stropu monolitycznego

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów konstrukcyjnych piętra

Strop żelbetowy, monolityczny, wylewany, beton C20/25, grubość 20 cm 

Schody wewnętrzne, drewniane, prowizoryczne na potrzeby budowy

Ściany konstrukcyjne z pustaków ceramicznych Porotherm gr. 25 cm w systemie Dryfix 

Ściany konstrukcyjne z pustaków ceramicznych Porotherm gr. 44 T cm w systemie Dryfix 

Elementy żelbetowe - nadproża okienne i drzwiowe, beton klasy C20/25

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów konstrukcyjnych parteru

Strop żelbetowy, monolityczny, wylewany, beton C20/25, grubość 22 cm 

Szalowanie elementów żelbetowych

Elementy parteru, beton klasy C20/25

Elementy żelbetowe - nadproża okienne i drzwiowe, beton klasy C20/25

Konstrukcja stalowa: dwuteowniki HEB260 o łącznej długości do 15mb oraz prafile zamknięte SM 

140x10mm o łącznej długości do 14mb

Szalowanie stropu monolitycznego

Espiro Property, ul. Głębocka 88, 03-289 Warszawa, Tel./fax: 22 814 13 33 www.espiroproperty.pl



Etap XIV Kominy
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Etap XV Prace dekarskie
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Etap XVI Pokrycie dachu
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Etap XVII Wyłaz dachowy, prace porządkowe

17.1

17.2

             622 000,00 zł 

Uporządkowanie placu budowy po stanie surowym wraz z kontenerami gruzowymi

CAŁKOWITY KOSZT STANU SUROWEGO

Oferta zawiera wszystkie niezbędne elementy pokrycia dachowego: gąsiory, taśma kalenicowa, 

uchwyty, łączniki,5 szt. wywiewek pionów kanalizacyjnych,  bez kosztów płotków śniegowych i ław 

kominiarskich

Orynnowanie - rury spustowe i rynny GALECO bezokapowe

Wyłaz dachowy Fakro WGI, wymiar 46 x 75 z kołnierzem

Folia dachowa paroprzepuszczalna, Marma 165, wzmocniona

Ołacenie dachu za pomocą łat i kontrłat impregnowanych

Pokrycie dachowe dachówką ceramiczną RUPP Rubin 9V, kolor antracyt, wraz z obróbkami blacharskimi 

z blachy powlekanej w kolorze pokrycia, mat

Kominy systemowe Presto Universus 20, ocieplenie z wełny mineralnej, do wysokości zgodnie z 

projektem (1 szt.)

Kominy systemowe wentylacyjne (podwójna wentylacja) Presto Ventus, do wysokości zgodnie z 

projektem (1 szt.)

Odpowietrzenie kanazliacji, pion - ryra PCV w bruździe w ścianie lub w szachcie z płyt GK - 3 szt

Obmurowanie kominów cegłą klinkierową pełną ponad dach, cegła Roben Oslo kolor perłowobiały, 

gładka, maszynowa - komin dymowy

Ocieplenie kominów ponad dach wełną mineralną lambda 0,039 W/mk gr. 3-5 cm, siatka wraz z 

naciągnięciem kleju

Kominy systemowe Presto Universus 20, z boczną wentylacją, ocieplenie z wełny mineralnej; do 

wysokości zgodnie z projektem (1 szt.)
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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 kontenera.  

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

Oferta dotyczy prac budowlanych w obrysie zewnętrznych ścian budynku (bez tarasu).  

Na potrzeby kalkulacji założono,  że teren przeznaczony pod inwestycję jest niezabudowany, niezadrzewiony i 
równy. 

Inwestor zapewnia prąd, wodę oraz drogę dojazdową do inwestycji dla samochodów ciężarowych z naczepą oraz 
innym sprzętem budowlanym.  

Przyjęto  podsypkę podposadzkową o gr. 30 cm. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków 
gruntowych lub zwiększenia grubości podsypki, zostanie ona skalkulowana indywidualnie.  

W przypadku konieczności wywiezienia ziemi z placu budowy, koszt niniejzych prac zostanie skalkulowany 
indywidualnie. 

Wykonanie prac fundamentowych zostało wycenione przy założeniu, że poziom wody gruntowej znajduje się 
poniżej poziomu posadowienia budynku. 

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

Przedstawiony zakres prac należy traktować jako całość - w przypadku zlecenia prac w zakeresie innym niż ten 
przedstawiony w ofercie, ceny poszczególnych robót mogą ulec zmianie 
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