SZACUNKOWE KOSZTY
lp

zadanie/element

1 wymiana nawierzchni chodnika z elementów betonowych

jednostka miary

szacunkowe koszty brutto

m

2

200,00 zł - 250,00 zł

uwagi

2

budowa chodnika z kostki/płyt betonowych w pasie
drogowym ulicy

m

2

250,00 zł - 350,00 zł

3

remont drogi rowerowej o nawierzchni asfaltowej (bez
projektu)

m

2

200,00 zł - 250,00 zł

4

budowa drogi rowerowej o nawierzchni asfaltowej wraz z
dokumentacją projektową

m

2

300,00 zł - 350,00 zł

Wymaga projektu i decyzji administracyjnej.
Z uzgodnień branżowych mogą wyniknąć przekładki sieci.

5

budowa parkingu dla samochodów osobowych z kostki
betonowej wraz z dokumentacją projektową

m

2

300,00 zł - 400,00 zł

Wymaga projektu i decyzji administracyjnej.
Z uzgodnień branżowych mogą wyniknąć przekładki sieci.

6.

remont nawierzchni drogi - frezowanie 5 cm asfaltu wraz z
nową nakładką asfaltową

m

2

70,00 zł - 100,00 zł

7.

remont nawierzchni drogi - ułożenie nowej podbudowy wraz z
ułozeniem kostki betonowej

m

2

100,00 zł - 150,00 zł

8.

budowa drogi - cała konstrukcja - wraz z dokumentacją
projektową

m

2

300,00 zł - 400,00 zł

Wymaga projektu i decyzji administracyjnej.
Z uzgodnień branżowych mogą wyniknąć przekładki sieci.

m

2

60,00 zł - 100,00 zł

Warstwa o gr. 5 cm.

9. załatanie dziury w drodze (nawierzchnia bitumiczna)

Wymaga projektu i decyzji administracyjnej.
Z uzgodnień branżowych mogą wyniknąć przekładki sieci.

10.

budowa sygnalizacji z okablowaniem i organizacją ruchu przy
prostym układzie drogowym wraz z dokumentacją projektową

kpl.

200 000,00 zł - 350 000,00 zł

11.

budowa sygnalizacji przy złożnym układzie drogowym wraz z
dokumentacją projektową

kpl.

350 000,00 zł - 500 000,00 zł

12. zamontowanie spowalniacza ruchu

szt.

3 000,00 zł - 3 500,00 zł

13. budowa ekranu akustycznego pełnego

mb

5 000,00 zł - 10 000,00 zł

14. budowa azylu dla pieszych

szt.

20 000,00 zł - 25 000,00 zł

15. utwardzenie nawierzchni drogi (materiał sypki)

m

2

60,00 zł - 100,00 zł

Materiał - tłuczeń.

16. utwardzenie nawierzchni alejki/chodnika (materiał sypki)

m

2

60,00 zł - 100,00 zł

Materiał - tłuczeń.

17. dokumentacja projektowa dla budowy chodnika

kpl.

20 000,00 zł - 80 000,00 zł

Cena uzależniona od zakresu rzeczowego.

18. dokumentacja projektowa dla drogi rowerowej

kpl.

20 000,00 zł - 80 000,00 zł

Cena uzależniona od zakresu rzeczowego.

SZACUNKOWE KOSZTY
lp

zadanie/element

19. dokumentacja projektowa dla budowy parkingu

jednostka miary

szacunkowe koszty brutto

uwagi

kpl.

30 000,00 zł - 100 000,00 zł

Cena uzależniona od zakresu rzeczowego.

20.

dokumentacja projektowa dla budowy drogi - droga gminna
wewnętrzna (do 300 - 400 m)

kpl.

20 000,00 zł - 100 000,00 zł

Cena uzależniona od zakresu rzeczowego.

21.

dokumentacja projektowa dla budowy drogi - droga publiczna
klasy P,L (do 1 km)

kpl.

100 000,00 zł - 150 000,00 zł

Cena uzależniona od zakresu rzeczowego.

50 zł plus rośliny(TZUK)/
500 zł (MZUiM)
15-20 zł z rolki (IRI)/
150 zł (MZUiM)

22. założenie kwietnika

m

2

23. założenie trawnika

m

2

24. zabezpieczenie powierzchni powłoką antygraffiti

m

2

135,00 zł

25. oczyszczenie obiektu z graffiti

m

2

100,00 zł

26. nasadzenie krzewów

szt.

27. nasadzenie drzewa

28.

siłownia plenerowa - 10 urzadzeń wraz z dokumentacją
projektową

budowa boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy wraz
z dokumentacją projektową
budowa boiska z nawierzchnią poliuretanową wraz
30.
z dokumentacją projektową

Cena nie obejmuje późniejszej pielęgnacji zieleni

70,00 zł

Cena nie obejmuje późniejszej pielęgnacji zieleni

szt.

330,00 zł

MZUiM - Obwod nasadzanych drzew nie może być mniejszy
niż 8 cm, dodatkowo w cenę wliczono: wykopanie dołu, jego
zaprawę oraz ułożenie hydrożelu. Cena nie obejmuje
późniejszej pielęgnacji drzew.

kpl.

107 000,00 zł

2

400,00 zł

2
m

2

450,00 zł

31. założenie psiego wybiegu wraz z dokumentacją projektową

kpl.

152 520,00 zł

32. zakup i montaż kosza na śmieci

szt.

700,00 zł

33. zakup i montaż ławki parkowej z oparciem

szt.

900,00 zł

34. zakup i montaż ławki parkowej bez oparcia

szt.

500,00 zł

35. zakup i montaż stojaka na rowery ( 5 stanowiskowy - półkole)

szt.

1 000,00 zł

36. zakup i montaż stołu do ping-ponga

szt.

4 500,00 zł

29.

Cena nie obejmuje późniejszej pielęgnacji zieleni

m

SZACUNKOWE KOSZTY
lp

zadanie/element

jednostka miary

szacunkowe koszty brutto

37.

zakup i montaż stołu do gier topwarzyskich (szachy, chińczyk,
karty)

szt.

5 000,00 zł

38. zakup i montaż kiwaka

szt.

1 800,00 zł

39. zakup i montaż huśtawki typu ważka

szt.

1 800,00 zł

40. zakup i montaż piaskownicy

szt.

2 500,00 zł

41.

zakup i montaż małego zestawu zabawowego (ślizgawka,
mała scianka wspinaczkowa, daszek)

kpl.

12 000,00 zł

42.

zakup i montaż zestawu zabawowego (2 ślizgawki, 2 ścianki
wspinaczkowe, równoważnia, ścianka sznurkowa, 3 daszki)

kpl.

25 000,00 zł

43. zakup i montaż karuzeli

szt.

4000 zł - 6000 zł

44. zakup i montaż huśtawki wahadłowej

szt.

3 600,00 zł

45. nawierzchnia amortyzująca z poliuretanu z podbudową

m

2

420,00 zł

46. wykonanie ogrodzenia panelowego

mb

300,00 zł

47. montaż latarni parkowej

szt.

9 000,00 zł

48. montaż punktu świetlenego przy drodze

szt.

13 000,00 zł

49. budowa altany śmietnikowej

m

budowa wiaty śmietnikowej murowanej o wymiarach około
3,5 m x 4,5 m wraz z dokumentacją projektową
budowa wiaty śmietnikowej murowanej o wymiarach około
51.
3,5 m x 4,5 m wraz z dokumentacją projektową
wiata przystankowa dokumentacja projektowa, posadowinie,
52.
montaż konstrukcji, nawierzchnia,
wynajem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci (zamek
53.
dmuchany, trampolina)
50.

2

55. wyjanem sceny mobilnej

950,00 zł

kpl.

35 000zł - 40 000zł

kpl.

60 000zł - 65 000zł

kpl.

20 000,00 zł

szt.

1 200 zł - 1 500 zł

54. pokaz laser show

3 300 zł - 3 600 zł
1 dzień

uwagi

3 000 - 4 500 zł

Konieczność zachowania odpowiednich odległosci zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Konieczność zachowania odpowiednich odległosci zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

SZACUNKOWE KOSZTY
lp

zadanie/element

jednostka miary

szacunkowe koszty brutto

56. animacje dla dzieci

1 500 zł - 3 000 zł

57. bajka na scenie dla dzieci

2 000 zł - 3 000 zł

58. bańki mydlane - animator

600 zł - 800 zł

59. fotobudka
60. popcorn, wata cukrowa
61. toi toi
62. występ zespołu coverovego

uwagi

1 500,00 zł
2h

800 zł - 1 000 zł

1 kabina

100,00 zł
3 000 zł - 4 000 zł

UWAGA: Przykładowe szacunkowe koszty zadań i ich elementów, zostały opracowane przez Urząd Miasta Tychy (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji, Miejski Zarząd Ulic i
Mostów, Miejskie Centrum Kultury, Tyski Zakład Usług Komunalnych) na podstawie dotychczas realizowanych inwestycji i remontów.
Realne koszty wnioskowanych projektów zależne będą od uwarunkowań terenowo - prawnych każdego z zadań i mogą się róznić od szacunkowych kosztów wyliczonych na podstawie
powyższych cen.

