
L.p. Opis Ilość J.M. Cena netto Waluta Cena netto Wartość netto

1

totem informacyjny z wbudowanym ekranem dotykowym 32"

wykonany z lakierowanej płyty meblowej mdf

w bocznej części totemu znajduje się płyta rewizyjna z miejscem do 

umieszczenia komputera sterującego wewnątrz mebla.

cokół wys. 10cm w kolorze czarnym mat

4 szt. PLN

2

system siedzisk tapicerowanych na nóżkach z przeznaczeniem do 

wykorzystania w przestrzeniach publicznych, holach i recepcjach.

tapicerka łatwozmywalna, z atestem niepalności.

6 szt. PLN

3

kontuar wykonany z lakierowanej na kolor biały płyty meblowej mdf. 

+ fornir z drzewa egzotycznego np. amazaque. W kontuarze 

znajduje się przeszklona gablota dostępna od wewnątrz kontuaru.

Od strony pracownika znajduje się system szafek na dokumenty 

oraz miejsce do pracy z blatem na wys. 75cm oraz siedzisko 

biurowe. 

cokół mebla wys. 10cm w kolorze czarnym, półki wiszące.

1 szt. PLN

Kosztorys realizacji projektu wykonania 

ekspozycji stałej Muzeum Regionalnego w Jarocinie

zakres: scenografia

Założenia kosztorysowe:

1. Kosztorys nie uwzględnia zmian wynikłych w następswie prac związanych z remontem pomieszczeń, np. wykoananie przebić otworów 

drzwiowych.

2. Kosztorys zakłada że przygotowane wyprawy ścian podczas prac remontowych będą wystarczające do realizacji zadania.

3. Kosztorys nie uwzględnia kolizji z ewentualną infrastrukturą.

4. Kosztorys nie uwzględnia zakresu prac wynikających z nadzoru konserwatora.
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4

oświetlenie techniczne

lampa podłużna ok. 150 x 15 x 15cm

z systemem montażu na linkach o dł. min. 10m

1 szt. PLN

L.p. Opis Ilość J.M. Cena netto Waluta Cena netto Wartość netto

1

ściana w systemie suchej zabudowy 2x1.25 cm z izolacją z wełny 

mineralnej

5*3,3

16,5 m² PLN

2
sufit podwieszany, systemowy

2,33*2,43
5,66 m² PLN

3 zabudowa monitora 1 szt. PLN

4
wydruki wielkoformatowe

4,97*3,3
16,4 m² PLN

L.p. Opis Ilość J.M. Cena netto Waluta Cena netto Wartość netto

1

ściana gięta w systemie suchej zabudowy 2x6,5 mm z izolacja z 

wełny mineralnej, z parapetem stanowiącym półkę ekspozycyjną, 

wykończonym frezowaną sklejką (2,58)

5,68+3,86+2,48*3,3

39,7 m² PLN

2
Ręczne przygotowanie podłoża szpachlowanie - gruntowanie

5,68+3,86+2,48*3,3
39,7 m² PLN

3
sufit podwieszany, systemowy

5,79*8,00
46,8 m² PLN

4

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni 

wewnętrznych - gładkich bez gruntowania

5,68+3,86+2,48*3,3

39,7 m². PLN

5
ściana dekoracyjna 

5,79*3,3
46,8 m² PLN
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6

Wykonanie zabudowy ekspozycyjnej "ciesielskiej" z drzewa 

sosnowego sezonowanego, poddanego wstępnej obróbce, 

zabezpieczonego podwójną warstwą lakierobejcy w kolorze jasny 

brąz  

18*18, 24*24

22 mb. PLN

7 stół okrągły fornir dębowy 1 szt. PLN

8
stół drewniany postarzany  pod miech kowalski drewno liściaste 

postarzane, impregnowany 
1 szt. PLN

9 atrapa miecha kowalskiego w pomniejszonej skali 1 szt. PLN

10

ściana w systemie suchej zabudowy 2x1.25 cm z izolacja z wełny 

mineralnej

5,79*3,3

16,5 m² PLN

11
wyprawa z kamienia naturalnego typu cios granitowy dekoracyjna 

4*3,3
13,2 m² PLN

12 przygotowanie podłoża 13,2 m² PLN

13

elementy ekspozycji wystawiennieczej: narzędzia kowalskie 18szt. 

Kowadło z pniem, koła drewniane 2 szt., palenisko, wiadro, 

elementy okuć 6 szt., wyroby (podkowa, krata, siekiara, młoty, 

sztance)   

1 kmpl. PLN

14 zasłonięcie otworu okiennego, z możliwościa demontażu (wydruk)  2 szt. PLN

15
wymurowanie dekoracynych ścian przyporowych,  półka pod 

palenisko
3 szt. PLN

16
wydruki wielkoformatowe

5,68+3,86+2,48*2,8
33,7 m² PLN

L.p. Opis Ilość J.M. Cena netto Waluta Cena netto Wartość netto

1

ściana w systemie suchej zabudowy 2x6,5 mm z izolacja z wełny 

mineralnej, z parapetem stanowiącym półkę ekspozycyjną, 

wykończonym frezowaną sklejką (2,58), lakierowaną

1+4,00+,63+7,63+2,11+2,11+2,11+1,52*3,3

62,7 m² PLN
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2
gabloty - front wykonany ze szkła hartowanego  z maskownicą 

mocującą, podświetlane profilem led, 
6 szt. PLN

3 Montaż oblicowania drewnianego dołem zabudów 5 szt. PLN

4
sufit podwieszany, systemowy

2,86*8,00
22,9 m² PLN

5
Ręczne przygotowanie podłoża szpachlowanie - gruntowanie

1+4,00+,63+7,63+2,11+2,11+2,11+1,52*3,3
62,7 m² PLN

6

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni 

wewnętrznych - gładkich bez gruntowania

1+4,00+,63+7,63+2,11+2,11+2,11+1,52*3,3

62,7 m². PLN

L.p. Opis Ilość J.M. Cena netto Waluta Cena netto Wartość netto

1
ściana ekspozycyjna, w systemie obudowy meblowej, lakierowanej 

7*1,83*3,05
1 kpl. PLN

2
gabloty - front wykonany ze szkła hartowanego z maskownicą 

mocującą, podświetlane profilem led, 
5 szt. PLN

L.p. Opis Ilość J.M. Cena netto Waluta Cena netto Wartość netto

1

ściana gięta, w systemie suchej zabudowy 2x6,5 mm z izolacją z 

wełny mineralnej, z parapetem stanowiącym półkę ekspozycyjną, 

wykończonym frezowaną sklejką (2,58)

2,07+2,02+4,97*330

29,9 m² PLN

2
Ręczne przygotowanie podłoża szpachlowanie - gruntowanie

2,07+2,02+4,97*330
29,9 m² PLN

3

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni 

wewnętrznych - gładkich bez gruntowania

2,07+2,02+4,97*330

29,9 m². PLN

4 gablota, gięta, lakierowana mat, ekspozycja (okrągłe gabloty) 1 szt. PLN

5 stół owalny lakierowany mat 1 szt. PLN

6 gablota, owalna, lakierowana mat, ekspozycja kurhan 1 szt. PLN
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7 ekspozycja szałas 1 szt. PLN

8 ekspozytory pod monitor 2 szt. PLN

9
wydruki wielkoforamtowe

2,28+3,12+1,04*2,4
15,5 m² PLN

10
wydruki wielkoforamtowe (lightbox)

2,14*2,4
1 m² PLN

11
sufit podwieszany, systemowy

5,36*7,31
39,2 m² PLN

12 zasłonięcie otworu okiennego, z możliwością demontażu (wydruk)  3 szt. PLN

13 balustrada zabezpieczająca 1 szt. PLN

L.p. Opis Ilość J.M. Cena netto Waluta Cena netto Wartość netto

1

ściana w systemie suchej zabudowy 2x1.25 cm z izolacja z wełny 

mineralnej

4,42+1,84+2,32+*3,3

28,3 m² PLN

2
Ręczne przygotowanie podłoża szpachlowanie - gruntowanie

4,42+1,84+2,32+*3,3
28,3 m² PLN

3

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni 

wewnętrznych - gładkich bez gruntowania

4,42+1,84+2,32+*3,3

28,3 m². PLN

4
przypora scenograficzna, w systemie suchej zabudowy, z tapetą 

imitującą kamień
8 szt. PLN

5 piec, wzór frezowany na CNC, na podkonstrukcji 1 szt. PLN

6 stół owalny lakierowany pod monitor 55" 2 szt. PLN

7
gablota do zabudowy - front wykonany ze szkła hartowanego  z 

maskownicą mocującą, podświetlane profilem led.
1 szt. PLN

8
gablota wolnostojąca - szkło hartowane lakierowany mdf, 

podświetlane lampą systemową - TYP 02 (140x70x185cm)
2 szt. PLN
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9
gablota wolnostojąca - szkło hartowane lakierowany mdf, 

podświetlane profilem led - TYP 01 (70x70x385cm)
1 szt. PLN

10
gablota wolnostojąca - szkło hartowane lakierowany mdf, 

podświetlane profilem led - TYP 01 (140x70x385cm)
1 szt. PLN

11

totem informacyjny z wbudowanym ekranem dotykowym 42"

wykonany z lakierowanej płyty meblowej mdf

w bocznej części totemu znajduje się płyta rewizyjna z miejscem do 

umieszczenia komputera sterującego wewnątrz mebla.

cokół wys. 10cm w kolorze czarnym mat

1 szt. PLN

L.p. Opis Ilość J.M. Cena netto Waluta Cena netto Wartość netto

1

ściana w systemie suchej zabudowy 2x1.25 cm z izolacja z wełny 

mineralnej

12.18+6,62+2,03+1,86+1,56+*3,3

82,1 m² PLN

2
Ręczne przygotowanie podłoża szpachlowanie - gruntowanie

12.18+6,62+2,03+1,86+1,56+*3,3
82,1 m² PLN

3

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni 

wewnętrznych - gładkich bez gruntowania

12.18+6,62+2,03+1,86+1,56+*3,3

82,1 m². PLN

4
gablota wolnostojąca zakryta - szkło hartowane  lakierowany mdf, 

podświetlane profilem led, 
2 szt. PLN

5
gabloty - front wykonany ze szkła hartowanego z maskownicą 

mocującą, podświetlane profilem led, pod sztandar
1 szt. PLN

6 zasłonicie otworu okiennego, z możliwościa demontażu (wydruk)  4 szt. PLN

7
ściana ekspozycyjna- scenograficzna, w systemie obudowy 

meblowej, lakierowanej 
1 szt. PLN

8
rozbiórka podestów, posadzki, usunięcie warstw podposadzkowych

71,42 m²
1

szt. 

zakres 

PB

PLN

117



9
wykonanie podłoża pod podłogę z żywicy, (izolacja, wylewka, żywica 

z zatopionym wydrukiem )
71,4

szt.

zakres 

PB

PLN

L.p. Opis Ilość J.M. Cena netto Waluta Cena netto Wartość netto

1
demontaż płycin boazerii, zabezpieczenie ściany 

7,20+7,20+4,79+4,79*2,85
68,3 m² PLN

2 prace konserwacyjne przy zabezpieczeniu intarsji 1 kpl. PLN

3
Ręczne przygotowanie podłoża szpachlowanie - gruntowanie

7,20+7,20+4,79+4,79*2,85
68,3 m² PLN

4 postumenty pod rzeżby 2 szt. PLN

5 ramy obrazów multimedialnych 2 szt. PLN

6

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni 

wewnętrznych - gładkich bez gruntowania

7,20+7,20+4,79+4,79*2,85

68,3 m². PLN

7 ekspozytor pod monitor 42" 1 szt. PLN

L.p. Opis Ilość J.M. Cena netto Waluta Cena netto Wartość netto

1

ściana w systemie suchej zabudowy 2x1.25 cm z izolacja z wełny 

mineralnej

3,09+10,85+8,66+4,4*3,3

89,1 m² PLN

2
Ręczne przygotowanie podłoża szpachlowanie - gruntowanie

3,09+10,85+8,66+4,4*3,3
89,1 m² PLN

3

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni 

wewnętrznych - gładkich bez gruntowania

3,09+10,85+8,66+4,4*3,3

89,1 m². PLN

4 ekspozytor pionowy pod monitor 32" (87x21x220cm) 1 szt. PLN

5 ekspozytory na zdjęcia - pionowe (87x21x220cm) 2 szt. PLN

6
ściana ekspozycyjna - scenograficzna, w systemie obudowy 

meblowej, lakierowanej 
1 szt. PLN
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7
wagon zabudowa scenograficzna, konstrukcja stalowa z szalówką 

drewnianą, podłoga, ławki, schody
1 szt. PLN

L.p. Opis Ilość J.M. Cena netto Waluta Cena netto Wartość netto

1

system siedzisk tapicerowanych na nóżkach z przeznaczeniem do 

wykorzystania w przestrzeniach publicznych, holach i recepcjach.

tapicerka łatwozmywalna, z atestem niepalności.

3 szt. PLN

2 ekspozytory pod monitor 2 szt. PLN

3 dywan 400x300 cm 1 szt. PLN

L.p. Opis Ilość J.M. Cena netto Waluta Cena netto Wartość netto

1

ściana w systemie suchej zabudowy 2x1.25 cm z izolacja z wełny 

mineralnej z wbudowanymi monitorami 32"

3,76+1,57+1,48*2,3

15,7 m² PLN

L.p. Opis Ilość J.M. Cena netto Waluta Cena netto Wartość netto

1 krzesła drewniane gięta, z siedziskiem, oparciem tapicerowanym 28 szt. PLN

2 antyramy 7 szt. PLN

3

ściana w systemie suchej zabudowy 2x1.25 cm z izolacja z wełny 

mineralnej

4,36+*3,3

14,4 m² PLN

4
Ręczne przygotowanie podłoża szpachlowanie - gruntowanie

4,36+*3,3
14,4 m² PLN

L.p. Opis Ilość J.M. Cena netto Waluta Cena netto Wartość netto

1 krzesła, z siedziskiem, oparciem system składanych podstawek 20 szt. PLN

L.p. Opis Ilość J.M. Cena netto Waluta Cena netto Wartość netto
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1

 system składanych ścianek ekspozycyjnych / wystawienniczych 

modułowych,

na konstrukcji aluminiowej wypełnionej płytą kompozytową z 

możliwością umieszczenia przedmiotów z systemem mocowania 

oraz wydruków. podstawa ścianek jest stabilizowana i obciążona w 

dyskretny sposób. łączone za pomocą łączników systemowych. 

system ścianek pozwala uzyskać różne układy komozycyjne w 

zależności od potrzeb ekspozycji. format ścianek ok. 100 x 200 cm - 

ilość sztuk: 20

20 szt. PLN

                Wartość całkowita zakresu scenograficznego:    netto:                             brutto:


