
Firma Budowlana Sławomir Śliż 

45-221 Opole, ul Chabrów 16/13 

NIP 754-013-46-30 
Tel. 602 55 95 88 

 

 
Cennik został opracowany na podstawie:  

 Katalogów Nakładów Rzeczowych KNR, 

 Biuletynu cen robót budowlanych - I kwartał 2015 r. - wydawnictwa SEKOCENBUD, 

 portalu internetowego: http://cennik-budowlany.remontuj.pl/ 

 oraz porównania z firmami konkurencyjnymi. 

 
Cennik zawiera ceny najważniejszych usług budowlanych i ma charakter informacyjny. Ceny usług 

budowlanych uzależnione są od szeregu czynników takich jak: rodzaj prac, ich wielkość i 
zróżnicowanie, warunki realizacji, zakres zadania, typ obiektu itp. Mogą one podlegać indywidualnym 

negocjacjom. Wartość robót określana jest tylko i wyłącznie na podstawie oględzin obiektu oraz 

wytycznych inwestora. Ostateczna wartość każdego remontu określana jest zawsze w kosztorysie 
powykonawczym. 

Nie ma możliwości dokonania wyceny prac drogą telefoniczną lub mailową. 
Ceny usług są cenami brutto z Vat 23% za robociznę bez materiałów. 

Podane na stronie ceny są wyłącznie informacją handlową i nie stanowią oferty w myśl art.66 § 1. 
Kodeksu Cywilnego. 

 

 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 
 
1. 

 
 
Skuwanie starych płytek ceramicznych / starych tynków 

            Brutto / mkw 
 
cena   34,50 zł / mkw 

2. Demontaż starej ościeżnicy cena   179,00 zł / szt. 

3. Zrywanie starych płytek podłogowych PCV, wykładzin cena   28,70 zł / mkw 

4. Usuwanie starego parkietu cena   25,40 zł / mkw 

5. Wyburzenie ścian z cegły do 20cm cena   149,00 zł / mkw 

6. Oczyszczenie i gruntowanie podłoża cena   6,95 zł / mkw 

7. Wykonanie izolacji alternatywnej ścian i podłóg cena   14,30 zł / mkw 

8. Równanie ścian zaprawami wyrównującymi do 3cm cena   39,30 zł / mkw 

9. Równanie posadzki zaprawą samopoziomującą cena   32,90 zł / mkw 

10. Równanie ścian płytą G-K na klej gipsowy cena   37,20 zł / mkw 

11. Wykonanie zabudowy instalacji płytą G-K na ruszcie metalowym cena   128,00 zł / mkw 

12. Sufit podwieszany z płyt G-K na ruszcie metalowym (prosty) cena   62,00 zł / mkw 

13. 
 
Sufit podwieszany z płyt G-K na ruszcie metalowym (wielopoziomowy, 
łukowy) 

cena   128,00 zł / mkw 

14. Wykonanie ścianki działowej z płyt G-K na ruszcie metalowym cena   68,00 zł / mkw 

15. Wykonanie ścianki działowej z bloczków Ytong cena   110,00 zł / mkw 

16. Wykonanie zabudowy wanny prostej cena   320,00 zł / szt. 

17. Wykonanie zabudowy wanny półokrągłej cena   450,00 zł / szt. 

18. Wykonanie zabudowy brodzika cena   290,00 zł / szt. 

 

 



 

ROBOTY MALARSKIE 

 

1. Skrobanie ścian z farby klejowej cena   9,80 zł / mkw 

2. Usuwanie starych tapet i zmywanie ścian cena   7,80 zł / mkw 

3. Gruntowanie ścian / sufitów cena   3,00 zł / mkw 

4. Wyszpachlowanie siatki zbrojącej na pęknięciach i zarysowaniach cena   8,80 zł / mb 

5. Wyszpachlowanie wzmacniających narożników AL cena   17,80 zł / mb 

6. Wykonanie gładzi gipsowej cena   24,00 zł / mkw 

7. Montaż gzymsów przysufitowych cena   10,40 zł / mb 

8. Malowanie ścian i sufitów (dwukrotne) farb. emulsyjnymi, latex cena   12,00 zł / mkw 

9. Tapetowanie ścian cena   od 18,50 zł / mkw 

10. Tapetowanie sufitów cena   od 28,50 zł / mkw 

11. Malowanie okien cena   83,50 zł / mkw 

12. Malowanie drzwi pełnych cena   82,00 zł / szt. 

13. Malowanie drzwi z szybą cena   90,00 zł / szt. 

14. Malowanie ościeżnicy cena   40,00 zł / szt. 

15. Malowanie grzejników żeberkowych cena   11,50 zł / żeb. 

16. Malowanie rur wod.-kan. lub c.o. cena   12,00 zł / mb 

 

ROBOTY GLAZURNICZE 

 

1. Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15cm x 15cm lub mniej cena   89,60 zł / mkw 

2. Licowanie ścian płytkami o wymiarach większych niż 15cm x 15cm cena   66,00 zł / mkw 

3. Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25cm x 6cm cena   103,00 zł / mkw 

4. Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25cm x 12cm cena   88,50 zł / mkw 

5. Posadzki z płytek o wymiarach 20cm x 20cm lub mniej cena   72,05 zł / mkw 

6. Posadzki z płytek o wymiarach większych niż 20cm x 20cm cena   62,30 zł/ mkw 

7. Licowanie stopni płytkami ceramicznymi cena   108,00 zł / mb 

8. Dodatek za układanie metodą nieregularną (wg rysunku) cena   12,50 zł / mkw 

9. Ułożenie pasków, wałeczków i dekorów ozdobnych cena   21,50 zł / mb 

10. Ułożenie cokołu przypodłogowego gotowego cena   22,60 zł / mb 

11. Ułożenie cokołu przypodłogowego ciętego cena   31,00 zł / mb 

12. Zamocowanie listew narożnych cena   11,40 zł / mb 

13. Zamocowanie listew dylatacyjnych cena   18,80 zł / mb 

14. Szlifowanie krawędzi glazury do kąta 45° cena   48,50 zł / mb 

15. Szlifowanie krawędzi glazury gres do kąta 45° cena   60,00 zł / mb 

16. Wykonanie otworu technologicznego w płytkach ściennych cena   14,50 zł / szt. 

17. Wykonanie otworu technologicznego w płytkach podłogowych cena   22,00 zł / szt. 

18. Osadzenie drzwiczek magnetycznych rewizji cena   88,00 zł / szt. 

19. Montaż luksferów cena   295,00 zł / mkw 

20. Silikonowanie cena   5,50 zł / mb 

 

 

 

 



ROBOTY HYDRAULICZNE 

 

1. Demontaż starej instalacji hydraulicznej cena   46,80 zł / mb 

2. Montaż ściennego systemu instalacyjnego typu Geberit cena   187,00 zł / szt. 

3. Wykonanie instalacji hydraulicznej z rur stalowych 1/2" - 3/4" cena   35,00 zł / połącz 

4. Wykonanie instalacji hydraulicznej z rur miedzianych Φ15 - Φ18 cena   24,50 zł / połącz 

5. Wykonanie instalacji hydraulicznej z rur z tworzyw Φ16 - Φ25 cena   24,50 zł / połącz 

6. Montaż umywalki cena   99,00 zł / szt. 

7. Montaż muszli i spłuczki cena   95,00 zł / szt. 

8. Montaż muszli podwieszanej cena   63,00 zł / szt. 

9. Podłączenie baterii cena   71,00 zł / szt. 

10. Podłączenie baterii podtynkowej cena   131,00 zł / szt. 

11. Podłączenie zaworu cena   23,00 zł / szt. 

12. Montaż kabiny prysznicowej - drzwi do wnęki cena   od 220,00 zł / szt. 

13. Montaż kabiny prysznicowej - narożna cena   od 280,00 zł/ szt. 

14. Montaż kabiny prysznicowej - półokrągła cena   od 280,00 zł / szt. 

 

 

ROBOTY ELEKTRYCZNE 

 

1. Podłączenie (wymiana) gniazda lub wyłącznika natynkowego cena   24,50 zł / szt. 

2. Podłączenie (wymiana) gniazda lub wyłącznika podtynkowego cena   19,50 zł / szt. 

3. Wykucie otworu i osadzenie puszki - cegła, gazobeton, gips cena   28,50 zł / szt. 

4. Wykucie otworu i osadzenie puszki - beton, żelbeton cena   44,20 zł / szt. 

5. Wykonanie instalacji podtynkowej cena   14,35 zł / mb 

6. Wykonanie instalacji podtynkowej - beton, jastrych cena   21,00 zł / mb 

7. Podłączenie reflektora halogenowego cena   27,50 zł / szt. 

 

 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

 

1. Podłączenie kchenki gaz/elektr. z wpisem do gwarancji cena   od 150,00 zł / szt. 

2. Osadzenie kołków rozporowych cena   od 12,00 zł / szt. 

3. Montaż dodatków łazienkowych np. mydelniczka, wieszak itp. cena   28,50 zł / szt. 

4. Montaż suszarki sufitowej cena   59,80 zł / szt. 

5. Montaż kratki wentylacyjnej cena   15,00 zł / szt. 

6. Montaż ościeżnicy drzwi wewnętrznych cena   220,00 zł / szt. 

7. Montaż parapetów wewnętrznych cena   40,00 zł / mb 

8. Położenie wykładziny dywanowej cena   18,00 zł / mkw 

9. Położenie wykładziny PCV cena   25,00 zł / mkw 

10. Ułożenie paneli podłogowych cena   18,50 zł / mkw 

11. Ułożenie paneli drewnianych trójwarstwowych cena   20,00 zł / mkw 

12. Montaż listew przypodłogowych cena   12,00 zł / mb 

13. 
Pozostałe nie wymienione czynności wg stawki za 
roboczogodzinę 

cena   40,00 zł / rbh 

 


