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Bielsko-Biała, 20-04-2018

 Oferta na budowę domu jednorodzinnego,
wg projektu „EKO TREND 1” 

Powierzchnia Netto budynku (powierzchnia podłóg): około 70,00 m2

1.Prefabrykowane ściany drewniane

Projekty domów  Drew EkoTrend realizowane są przez naszą firmę, z prefabrykowanych ścian wykonanych w technologii
szkieletu drewnianego. System ten od lat jest stosowany w krajach skandynawskich, Niemczech i Austrii. 
Prefabrykowane  elementy  ścienne  mają  wysokość  jednej  kondygnacji  budynku,  więc  montaż  domu  w  tej  technologii
wykonywany jest w wyjątkowo krótkim czasie.

Część  konstrukcyjną  prefabrykatu  stanowi  szkielet  drewniany  wykonany  w  całości  z
czterostronnie  struganego  i  suszonego  komorowo,  certyfikowanego  drewna  typu  KVH.
Przestrzenie między belkami drewnianymi, wypełnione są wełną mineralną i osłonięte są folią
paroizolacyjną.  Od  wewnętrznej  strony  prefabrykatów,  wykonany  jest  specjalny  ruszt
instalacyjny, służący do przeprowadzenie kabli oraz rur instalacyjnych. Prefabrykaty obudowane
są  z  obu stron  płytami OSB i  przygotowane  do dalszych  prac  wykończeniowych.  W trakcie
budowy przed wilgocią chroni je folia izolacyjna.

Ściany  z  zewnątrz  izolowane  są  termicznie  dodatkową  warstwą  styropianu,  oraz  tynkowane  z  zewnątrz  tynkiem
cienkowarstwowym. Od wewnątrz montowane są płyty gipsowo-kartonowe. Ściany wewnątrz budynku są idealnie gładkie i
przygotowane do malowania lub tapetowania.

Elementy prefabrykowane po montażu na budowie nie wymagają sezonowania – można więc od razu przystąpić do kolejnych
prac budowlanych i wykończeniowych.

Zastosowanie prefabrykowanych ścian pozwala na skrócenie czasu wznoszenia konstrukcji budynku do jednego tygodnia.

Gwarancja na konstrukcję ścian oraz więźby dachowej   VARIOHAUS   wynosi 30 lat!  
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Charakterystyka domu

Domy  z  zewnętrznymi ścianami prefabrykowanymi, wykonanymi  w technologii  szkieletu  z  drewna KVH  pozwalają  na
uzyskanie wysokiej jakości budynku. Proces produkcji drewna KVH pozwala zminimalizować wady tradycyjnego drewna
litego, dzięki czemu budownictwo szkieletowe zyskuje znacznie lepsze parametry.

Oszczędność  energii –  ściany  zewnętrzne  mają  bardzo  dobrą  izolacyjność  cieplną.  W zimie  potrzeba  mniej  energii  do
ogrzania  pomieszczeń,  a  w  lecie  łatwiej  utrzymać  w domu  chłód.  W budynkach  murowanych  trzeba  najpierw  nagrzać
wyziębione  ściany,  a  potem nagrzewa  się  wnętrze  domu.  W domu szkieletowym łatwiej  jest  dostosować  temperaturę  –
nagrzewa się gównie powietrze wewnątrz domu. Dom szkieletowy wychładza się szybciej niż tradycyjny dom murowany,
jednak spadek temperatury nie jest gwałtowny (około 2oC/24 h przy temperaturze zewnętrznej 0oC).

Ochrona przed owadami i grzybami – do produkcji drewna KVH stosuje się wyłącznie drewno nieposiadające uszkodzeń
powodowanych  przez  grzyby  i  insekty.  Dzięki  suszeniu  komorowym  zostają  zniszczone  ewentualne  zarodniki  grzybów
domowych i pleśniowych oraz znajdujące się w drewnie owady. Struganie powierzchni zmniejsza przyczepność zarodków
grzybów i jaj owadów.

Odporność na odkształcenia – suszenie komorowe drewna KVH do wilgotności około 15% zapewnia stabilność kształtów i
wymiarów.

Potwierdzenie najwyższych standardów

prefabrykatów ścian zewnętrznych VARIOHAUS PL  :  

Prestiżowy znak jakości „RAL”
nadany przez niemiecki instytut GDF

Członkostwo w krajowym
Stowarzyszeniu Dom Drewniany

Podsumowując:
Z bogatej  oferty  technologii  budowlanych  dostępnych  na  rynku wybraliśmy  i  stosujemy te,  które  pozwalają  na  szybkie
budowanie ciepłych, wygodnych i niedrogich zarówno w budowie, jak i utrzymaniu domów.

Przywiązujemy szczególną uwagę zarówno do jakości wykonania i terminowości, jak i do szczegółów wykończeniowych np.
stosujemy drewnianą podbitkę barwioną na kolor harmonizujący z kolorystyką elewacji budynku i dachu. Staramy się również,
aby plac budowy nie wyglądał jak „pole bitwy” po kolejnych ekipach budowlanych.
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1. FUNDAMENT PŁYTOWY

Zakres robót obejmuje:
 geodezyjne wytyczenie budynku,
 usunięcie warstwy nienośnej gruntu o grubości  25-30 cm, na odkład,
 wykonanie podbudowy pod fundament zgodnie z przygotowanym wcześniej projektem i zagęszczenie jej ubijarką 

mechaniczną,
 wykonanie przepustu wprowadzającego wodę do budynku,
 wykonanie podziemnej części kanalizacji z wyprowadzeniem jej 1m poza obrys fundamentu,
 ustawienie styropianowych elementów brzegowych,
 izolacja pozioma ze styropianu fundamentowego wodoodpornego EPS-P 100-036 o gr. 5 cm,
 izolacja pozioma ze styropianu EPS 100-038 o gr. 10 cm, 
 wykonanie czerpni do kominka,
 ułożenie zbrojenia,
 dostarczenie i wypełnienie płyty betonem C20/25 grubości 20 cm,
 wykonanie drenażu opaskowego bez studzienek zbiorczych i rewizyjnych, z wyprowadzeniem go 1m poza obrys 

fundamentu.

Zakres robót nie obejmuje:
 Wykonanie robót ziemnych w przypadku pochylenia terenu powyżej 1%,
 Wykonania podziemnej części instalacji odprowadzającej wodę deszczową z rynien, montażu skrzynek  

czyszczakowych podrynnowych oraz studni chłonnych i zanikowych,
 Wykonania tarasów oraz schodów zewnętrznych, 
 Zakupu  i  dostarczenia  pospółek  żwirowych,  żwiru  drenarskiego  i  piasku,  stanowiących  podbudowę  pod

fundament, materiały te zostaną dostarczone i rozliczone wg faktycznego zapotrzebowania i zużycia,
 Zakupu  i  dostarczenia  geotkaniny  wzmacniającej  podłoże  gruntowe,  w  przypadku  posadowienia  budynku  na

gruntach słabonośnych.

Uwaga: W przypadku słabych warunków geotechnicznych powodujących zmiany w konstrukcji fundamentu np. 
pogrubienie płyty, twardszy styropian, zmiana klasy betonu itp. , koszty oraz ich specyfikacja zostaną ustalone 
po wykonaniu badań geotechnicznych i opracowaniu projektu konstrukcji budynku.

2. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PARTERU
    
Zakres robót obejmuje: 
 transport prefabrykatów na plac budowy, 
 montaż izolacji przeciwwilgociowej,
 montaż i poziomowanie prefabrykatów,
 skręcenie prefabrykatów i zakotwienie ich do fundamentu.

Zakres robót nie obejmuje:
 Wykonania dróg technologicznych dla sprzętu montażowego w przypadku złych warunków terenowych.

3. KONSTRUKCJA DACHU I STROPU 

Konstrukcja dachu wykonana jest z drewna iglastego suszonego komorowo i czterostronnie struganego typu KVH, klasy C24.
Na więźbie dachowej rozkładana jest folia paroprzepuszczalna. 
 
Zakres robót obejmuje: 
 montaż konstrukcji drewnianej dachu z drewna typu KVH, klasy C24, wg projektu,
 pokrycie połaci folią dachową,
 łacenie połaci dachowych.
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4.  POKRYCIE DACHU WRAZ Z ORYNNOWANIEM

Dach  pokryty  blachodachówką  Pruszyński  model  RUBIN  Plus  400/15  połysk,  w  wybranym  kolorze.  Na  tym  etapie
montowany jest kominek dachowy wentylacyjny (odpowietrzający) oraz wykonywane są wszelkie obróbki blacharskie (pas
nadrynnowy). Dach zostaje orynnowany rynnami w wybranym kolorze.

Zakres robót obejmuje: 
 pokrycie blachodachówką Pruszyński model RUBIN Plus 400/15 połysk,w wybranym kolorze,
 dostarczenie i montaż kominka dachowego odpowietrzającego pion kanalizacyjny (1 szt.),
 obróbki: pasa nadrynnowego,
 orynnowanie z PCV PLASTMO oraz montaż rur spustowych pionowych, w wybranym kolorze.

Łączny koszt wykonania stanu surowego otwartego wynosi:   117.030,00   zł Netto  

5.OCIEPLENIE ELEWACJI STYROPIANEM 17 CM Z WYKONANIEM TYNKU AKRYLOWEGO

Ściany zewnętrzne ocieplone są styropianem EPS 040 o grubości 17 cm. Roboty obejmują obłożenie ścian styropianem, na
którym rozkładana jest siatka zbrojąca, podkład pod tynk oraz tynk akrylowy. Prace obejmują również zabezpieczenie naroży
budynku oraz naroży wokół otworów okiennych i drzwiowych listwami narożnikowymi z siatką zbrojącą. 

Zakres robót obejmuje: 
 ocieplenie elewacji  styropianem EPS 040, o grubości  17 cm (przyklejenie płyt  styropianowych wraz z kołkowaniem,

ułożenie siatki zbrojącej oraz podkładu pod tynk), 
 zabezpieczenie naroży budynku oraz naroży wokół otworów okiennych i drzwiowych listwami narożnikowymi z siatką

zbrojącą,
 pokrycie elewacji tynkiem akrylowym jednobarwnym o fakturze kamyczka, grubość ziarna 1,5 mm, kolory z pierwszej

grupy kolorów bez dopłat,
 pokrycie cokołów tynkiem mozaikowym firmy KABE z pierwszej grupy kolorów.

Zakres robót nie obejmuje: 
 Wykonania ozdobnych boniowań dookoła otworów okiennych i drzwiowych oraz na narożach budynku, oraz 

wykonania okładzin z płytek klinkierowych itp.

6. PARAPETY ZEWNĘTRZNE 

Parapety zewnętrzne wykonane z blachy stalowej powlekanej.

Zakres robót obejmuje: 
 dostarczenie i montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej, zakończonych zaślepkami PCV.

7. PODBITKI I ŚCIANY SZCZYTOWE

Podbitki wykonane z drewna sosnowego lub świerkowego, zabezpieczone Drewnochronem głębokopenetrującym w 
wybranym kolorze.

Zakres robót obejmuje: 
 wykonanie podbitek z listew drewnianych z drewna sosnowego lub świerkowego,
 malowanie podbitek Drewnochronem głębokopenetrującym w wybranym kolorze.
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Łączny koszt stanu developerskiego wynosi:   135.840,00   zł Netto  

8. INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA

Zakres robót obejmuje: 
 wykonanie instalacji elektrycznej w obrębie budynku wraz ze skrzynką bezpiecznikową, 
 wykonanie w obrębie domu instalacji telewizyjnej oraz instalacji telefonicznej.

Uwaga: zakres robót nie obejmuje wykonania przyłącza energii elektrycznej do budynku.

9. INSTALACJA WOD – KAN

Zakres robót obejmuje:
 wykonanie podejść kanalizacyjnych i wodociągowych wg projektu za wodomierzem rurami PP i PCV.

Uwaga: zakres robót nie obejmuje wykonania przyłącza wody do budynku i białego montażu.

Łączny koszt stanu developerskiego z instalacjami wynosi:   148.280,00   zł Netto  

10. OCIEPLENIE STROPU
   

Zakres robót obejmuje:
 ocieplenie stropu  mineralną wełną szklaną  λ =0,039 o grubości 25 cm,
 wykonanie konstrukcji rusztów z kształtowników metalowych,
 montaż folii paroizolacyjnej,
 montaż płyt gipsowo kartonowych,
 jednokrotne szpachlowanie bruzd, bez szlifowania.

11. ŚCIANKI DZIAŁOWE
   

Zakres robót obejmuje:
 wykonanie konstrukcji ścianek z kształtowników metalowych,
 ocieplenie ścianek mineralną wełną szklaną  λ =0,039 o grubości 5 cm,
 montaż folii paroizolacyjnej,
 montaż płyt gipsowo kartonowych,
 jednokrotne szpachlowanie bruzd, bez szlifowania.

12. PRACE WYKOŃCZENIOWE UZUPEŁNIAJĄCE
   

Zakres robót obejmuje:
 montaż płyt gipsowo kartonowych na wewnętrznej stronie ścian zewnętrznych,
 jednokrotne szpachlowanie bruzd, bez szlifowania.
 wykonanie szpalet wokół okien z płyt gipsowo kartonowych wraz z montażem narożników perforowanych,
 wykonanie instalacji odpowietrzającej dla pionu kanalizacyjnego, wraz z obudową z płyt gipsowo kartonowych,

Uwaga: Sufity podwieszone i ściany przed malowaniem wymagają wykonania lekkiej gładzi szpachlowej i gruntowania.
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Łączny koszt stanu wykończeniowego wynosi:   168.010,00   zł Netto  

13. OKNA Z PCV

Stolarka okienna (na przykład firmy OKMAR PLASTIK) wykonana z sześciokomorowych profili PCV IDEAL 7000 w kolorze
białym, bez szprosów, z zestawem trzyszybowym (szyba zespolona U=0,5 W/m2K). 

Zakres robót obejmuje: 
 transport okien oraz ich montaż według wymiarów i funkcji okien zgodnych z zestawieniem w projekcie.

Uwaga: W przypadku dostarczenia i m  ontażu stolarki okiennej jednostronnie okleinowanej   
(kolory AP05,AP06,AP23,AP27,AP40),

koszt wykonania jest wyższy o: 1.030,00 PLN Netto

Uwaga: W przypadku dostarczenia i montażu stolarki okiennej dwustronnie okleinowanej
(kolory AP05,AP06,AP23,AP27,AP40),

koszt wykonania jest wyższy o: 2.060,00 PLN Netto

14. DRZWI ZEWNĘTRZNE

Zakres robót obejmuje: 
 montaż stalowych drzwi zewnętrznych firmy WIKĘD, wzór 1 wersja Premium, w wybranym kolorze.

Łączny koszt stolarki wynosi  : 7.300,00 zł   Netto  

Łączny koszt stanu wykończeniowego ze stolarką wynosi: 175.310,00 zł Netto

Powierzchnia Netto budynku: około 70,00 m2
Cena Netto 1 m2: około 2.505,00 zł Netto

Do  powyższych kwot  należy dodać obowiązujący na dzień dzisiejszy

8% lub 23% podatek VAT.

SYSTEMY WENTYLACJI:

15A. KOMINKI DACHOWE

Zakres robót obejmuje: 
 wykonanie instalacji wentylacji dla kuchni, łazienki i pomieszczenia gospodarczego w systemie rur SPIRO,
 dostarczenie i montaż kominków dachowych wentylacyjnych (3 szt.),

Łączny koszt robót wynosi:   1.420,00   zł Netto  
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15B. KOMINY WENTYLACYJNE

Kominy wentylacyjne wykonywane są z kształtek keramzytowych.

Zakres robót obejmuje: 
 wykonanie kominów według projektu z kształtek kominowych keramzytowych,
 wykonanie żelbetowych czapek kominowych,
 wykończenie kominów powyżej połaci dachowych tynkiem akrylowym lub mozaikowym,
 montaż kratek wentylacyjnych zewnętrznych.

Łączny koszt robót wynosi:   2.890,00   zł Netto  

SYSTEMY GRZEWCZE:

16A. GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE, ZASOBNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

Zakres robót obejmuje: 
 dostarczenie i montaż elektrycznych grzejników konwektorowych firmy ATLANTIC, model F117,
 dostarczenie i montaż zasobnika ciepłej wody użytkowej firmy ATLANTIC model OPRO+V 120.

Łączny koszt wynosi: 3.320  ,00   zł Netto  

16B. INSTALACJA C.O. ZASILANA PRZEZ KOCIOŁ GAZOWY

Zakres robót obejmuje: 
 wykonanie instalacji gazowej wewnątrz w budynku,
 wykonanie kompletnej instalacji C.O.,
 dostarczenie i montaż grzejników dolno zasilanych firmy KERMI, model FTV, wraz z głowicami termostatycznymi,
 dostarczenie i montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego BERETTA Quadra Green 25 C.S.I., z pompą

energooszczędną.

Uwaga: zakres robót nie obejmuje wykonania przyłącza gazu do budynku.

Łączny koszt wynosi:   14.850,00   zł Netto  
PRACE OPCJONALNE:

17. KOMIN POD KOMINEK

Komin spalinowy pod kominek wykonany jest z kształtek keramzytowych z wkładem ceramicznym.

Zakres robót obejmuje: 
 wykonanie komina według projektu z kształtek kominowych keramzytowych,
 wykonanie żelbetowej czapki kominowej,
 wykończenie komina powyżej połaci dachowej tynkiem akrylowym lub mozaikowym,
 montaż kratek wentylacyjnych zewnętrznych.
 dostarczenie i montaż ław (1 szt.) i stopni (7 szt.) kominiarskich.

Łączny koszt robót wynosi: 6.290  ,00   zł Netto  
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Podpisując z nami umowę,   bez ponoszenia dodatkowych opłat  , otrzymujecie Państwo:  
• Dokumentację projektową,
• Opiekę architekta przy adaptacji projektu do indywidualnych wymagań,
• Opracowanie projektu zagospodarowania terenu,
• Uzgodnienia branżowe,
• Złożenie dokumentacji o pozwolenie na budowę,
• Doradztwo kredytowe,
• Prowadzenie inwestycji przez kierownika budowy.

Niniejsza oferta:

• Została przygotowana przy założeniu realizacji budynku w odległości do 50 km od głównej sie-
dziby w Bielsku Białej, w przypadku przekroczenia danej odległości cennik wymaga rekalkulacji
z uwzględnieniem zmian regionalnych stawek robocizny i cen materiałów.

• Obejmuje dostawę prefabrykatów na miejsce montażu standardowymi ciągnikami siodłowymi z
platformami transportowymi.

• Nie obejmuje  dodatkowych zabezpieczeń  związanych  z  wpływem ewentualnych  szkód górni-
czych. W przypadku konieczności zastosowania dodatkowych zabezpieczeń, koszty ich zostaną
ustalone po otrzymaniu decyzji z Okręgowego Urzędu Górniczego i opracowaniu projektu kon-
strukcji budynku.

• Zakłada finansowanie budowy domu etapami w systemie przedpłat. 
• Nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ważna jest jeden miesiąc. Po upływie

tego terminu wykonawca ma prawo do zmiany ceny.
• Prezentowane na stronie internetowej ceny mają wyłącznie charakter informacyjny, nie stanowiąc

„ceny” w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.
Cena stanowiąca wartość konkretnej usługi wyliczona jest w ofercie indywidualnej, sporządzanej
dla skonkretyzowanego zapytania, obejmując podatek od towarów i usług w wysokości 8% lub
23%, w zależności od podmiotu kierującego zapytania (osoba fizyczna albo podmiot gospodar-
czy).
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	Uwaga: W przypadku słabych warunków geotechnicznych powodujących zmiany w konstrukcji fundamentu np. pogrubienie płyty, twardszy styropian, zmiana klasy betonu itp. , koszty oraz ich specyfikacja zostaną ustalone po wykonaniu badań geotechnicznych i opracowaniu projektu konstrukcji budynku.
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