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Przedmiar Strona 2/8
Produkcja cyklu audycji audiowizualnych do mediów społecznościowych pn „Ogród w zgodzie z naturą” jako forma prowadzenia edukacji ekologicznej w dobie 
pandemii COVID-19

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
Ekipa filmowa

1 Kalkulacja
indywidualna

Koszty nagrań w plenarze

dzień
zdjęciowy

12,000

2 Kalkulacja
indywidualna

Wynagrodzenie statystów

r-g 36,000
3 Kalkulacja

indywidualna
Koszty opracowania i montażu materiałów odcinek 5 minut treści merytorycznej (grafika, udzwiękowienie, 
lektor, napisy, logotypy WFOŚIGW w Szczecinie)

odcinek 27,000
4 Kalkulacja

indywidualna
Utworzenie na Youtube kanału i prowadzenie publikacji kolejnych odcinków

rok 2021 1,000
Promocja zadania

5 Kalkulacja
indywidualna

karta z logotypem WFOŚiGW w Szczecinie i nazwą działania formatu pocztówki druk w kolorze na papierze 
z odzysku promująca uprawę ekologiczną warzyw, kwiatów i ziół dołączana do zestawu sadzonek 
przekazywanych do gmin 1 karta na 10 sztuk rozsad

sztuka 50,000
6 Kalkulacja

indywidualna
tablica pamiątkowa wg wymagań WFOŚiGW w Szczecinie (tablica nr 5 kolorowa formatu A4)

komplet 1,000
Blok 1 Ekologiczna uprawa ziół, kwiatów jednorocznych i warzyw (materiały oraz asysta techniczna 
planu)

7 KNR 2-21
0602/08

Słupy pergoli i trejaży drewniane wkopywane w ziemię z krawędziaków analogia do składania skrzyń

m3 1,975
8 KNNR 2

1402/03
Dwukrotne malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną analogia do malowania desek farbą wodną

m2 56,000
9 KNR 2-21

0218/02
Ręczne rozścielenie z transportem taczkami na terenie płaskim ziemi urodzajnej

m3 25,500
10 KNR 2-21

0213/01
Ręczne rozrzucenie na terenie płaskim ziemi żyznej lub kompostowej o grubości warstwy 2cm analogia do 
rozłożenia zrębka drzewnego

ha 0,120
11 KNR 2-21

0213/02
Ręczne rozrzucenie na terenie płaskim ziemi żyznej lub kompostowej - dodatek za każdy 1cm ponad 2cm 
grubości warstwy analogia do rozłożenia zrębka drzewnego
 (Krotność= 3)

ha 0,120
12 Kalkulacja

indywidualna
Zakup materiałów oraz asysta techniczna planu

miesiąc 8,500
Blok 2 Przystosowania roślin do życia w środowiskach suchych na przykładzie kaktusów i sukulentów 
(materiały oraz asysta techniczna planu)

13 Kalkulacja
indywidualna

Zakup materiałów oraz asysta techniczna w działaniach produkcyjnych

miesiąc 1,000
Blok 3 Rodzinne poznawanie świata przyrody poprzez zabawę (materiały oraz asysta techniczna planu)

14 Kalkulacja
indywidualna

Zakup materiałów oraz asysta techniczna w działaniach produkcyjnych

miesiąc 3,000
Blok 4 Świat na sześciu nogach, czyli w królestwie owadów (materiały oraz asysta techniczna planu)

15 Kalkulacja
indywidualna

Zakup materiałów oraz asysta techniczna w działaniach produkcyjnych

miesiąc 3,000
Blok 5 Bądź ekologiczny, ekonomiczny i estetyczny (materiały oraz asysta techniczna planu)

16 Kalkulacja
indywidualna

Zakup materiałów oraz asysta techniczna w działaniach produkcyjnych

miesiąc 1,000
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Produkcja cyklu audycji audiowizualnych do mediów społecznościowych pn „Ogród w zgodzie z naturą” jako forma prowadzenia edukacji ekologicznej w dobie 
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Ekipa filmowa

1 Kalkulacja indywidualna  Koszty nagrań w plenarze
12,000  dzień zdjęciowy

2 Kalkulacja indywidualna  Wynagrodzenie statystów
36,000  r-g

3 Kalkulacja indywidualna  Koszty opracowania i montażu materiałów odcinek 5 minut 
treści merytorycznej (grafika, udzwiękowienie, lektor, napisy, logotypy WFOŚIGW w 
Szczecinie)

27,000  odcinek
4 Kalkulacja indywidualna  Utworzenie na Youtube kanału i prowadzenie publikacji 

kolejnych odcinków
1,000  rok 2021

Promocja zadania
5 Kalkulacja indywidualna  karta z logotypem WFOŚiGW w Szczecinie i nazwą działania

formatu pocztówki druk w kolorze na papierze z odzysku promująca uprawę 
ekologiczną warzyw, kwiatów i ziół dołączana do zestawu sadzonek przekazywanych do
gmin 1 karta na 10 sztuk rozsad

50,000  sztuka
6 Kalkulacja indywidualna  tablica pamiątkowa wg wymagań WFOŚiGW w Szczecinie 

(tablica nr 5 kolorowa formatu A4)
1,000  komplet

Blok 1 Ekologiczna uprawa ziół, kwiatów jednorocznych i warzyw (materiały oraz 
asysta techniczna planu)

7 KNR 2-21 0602/08  Słupy pergoli i trejaży drewniane wkopywane w ziemię z 
krawędziaków analogia do składania skrzyń

1,975  m3
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 52,91
Materiały
folia do izolocji drewna m2 (56)
siatka metalowa fi oczka 6mm powlekana m2 (102)
ziemia do warzyw torfowa odkwaszona m3 (15,3)
piasek m3 (15,3)
kompost z obornika bydlęcego m3 (5,1)
drewno twarde impregnowane deski 0,03m x (48sztuk x 0,2m x 3,5m + 18sztuk x 0,2m 
x 2,0m + 42 sztuk  x 0,2m x 1,5m) + kantówki 42 sztuk x 0,1m x 0,1m x 0,8m + 
poprzeczki 8 sztuk x 0,03m x 1,56m x 0,1m

m3 (1,975)

8 KNNR 2 1402/03  Dwukrotne malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną analogia
do malowania desek farbą wodną

56,000  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,175
Materiały
farba wodna do drewna dm3 0,373
Materiały pomocnicze % 2

9 KNR 2-21 0218/02  Ręczne rozścielenie z transportem taczkami na terenie płaskim 
ziemi urodzajnej

25,500  m3
Robocizna
Ogrodnicy gr.I r-g 1,5949

10 KNR 2-21 0213/01  Ręczne rozrzucenie na terenie płaskim ziemi żyznej lub 
kompostowej o grubości warstwy 2cm analogia do rozłożenia zrębka drzewnego

0,120  ha
Robocizna
Ogrodnicy gr.I r-g 632,21
Materiały
zrębka drzewna m3 206

11 KNR 2-21 0213/02  Ręczne rozrzucenie na terenie płaskim ziemi żyznej lub 
kompostowej - dodatek za każdy 1cm ponad 2cm grubości warstwy analogia do 
rozłożenia zrębka drzewnego
 (Krotność= 3)

0,120  ha
Robocizna
Ogrodnicy gr.I r-g 189,09
Materiały
zrębka drzewna m3 103

12 Kalkulacja indywidualna  Zakup materiałów oraz asysta techniczna planu
8,500  miesiąc

Robocizna



Rodos 6.8.31.0 [11616]

Kosztorys Strona 4/8
Produkcja cyklu audycji audiowizualnych do mediów społecznościowych pn „Ogród w zgodzie z naturą” jako forma prowadzenia edukacji ekologicznej w dobie 
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Ogrodnicy gr.III r-g 30
Ogrodnicy gr.II r-g 30
Ogrodnicy gr.I r-g 30

Materiały
etykietki do roślin zielona tabliczka (9cm x 1,7cm, nóżka 5cm) szt (2000)
pisaki do etykiet rozmiar S i M szt (15)
probiotyk Ema5 dm3 (5)
ziemia do warzyw torfowa odkwaszona m3 (0,6)
wermikulit 3-6mm dm3 (150)
perlit dm3 (150)
doniczki produkcyjne P9 szt (2000)
nasiona ziół, kwiatów jednorocznych, warzyw szt (100)
olej opałowy do ogrzewania szklarni w czasie produkcji rozsad 15 luty - 05 maja 2021 dm3 (3000)

Blok 2 Przystosowania roślin do życia w środowiskach suchych na przykładzie 
kaktusów i sukulentów (materiały oraz asysta techniczna planu)

13 Kalkulacja indywidualna  Zakup materiałów oraz asysta techniczna w działaniach 
produkcyjnych

1,000  miesiąc
Robocizna
Ogrodnicy gr.III r-g 25
Ogrodnicy gr.II r-g 25
Ogrodnicy gr.I r-g 25

Materiały
keramzyt dm3 (350)
pojemniki szkókarskie duże z uchwytami objętość od 30dm3 szt (30)
wermikulit 8-16 mm dm3 (100)
perlit dm3 (100)
ziemia do warzyw torfowa odkwaszona m3 (0,5)
dorosłe okazy kaktusów i sukulentów szt (55)

Blok 3 Rodzinne poznawanie świata przyrody poprzez zabawę (materiały oraz 
asysta techniczna planu)

14 Kalkulacja indywidualna  Zakup materiałów oraz asysta techniczna w działaniach 
produkcyjnych

3,000  miesiąc
Robocizna
Ogrodnicy gr.III r-g 8
Ogrodnicy gr.II r-g 8
Ogrodnicy gr.I r-g 8

Materiały
nasiona mieszanka kwiatów jednorocznych mata 20x300cm szt (2)
nasiona warzyw na mikrolistki szt (5)
perlit dm3 (50)
ziemia do warzyw torfowa odkwaszona m3 (0,2)
nasiona miesznka na łąkę kwietną 12m2 kg (0,375)
pisaki do etykiet rozmiar S i M szt (5)
etykietki do roślin zielona tabliczka (9cm x 1,7cm, nóżka 5cm) szt (300)
dymka 15-20 mm kg (1)
nasiona ziół, kwiatów jednorocznych, warzyw szt (20)

Blok 4 Świat na sześciu nogach, czyli w królestwie owadów (materiały oraz asysta 
techniczna planu)

15 Kalkulacja indywidualna  Zakup materiałów oraz asysta techniczna w działaniach 
produkcyjnych

3,000  miesiąc
Robocizna
Ogrodnicy gr. III r-g 6
Materiały
Larvaren (preparat na bazie nicieni) opk (1)
tektura falista (pułapki dla szkodników, ochrona dla złotooków) szt (1)
doniczki gliniane na domki dla skorków szt (2)
probiotyk Ema5 dm3 (5)
podstawki gliniane jako poidełka szt (7)
pułkapka feromonowa typu delta PL 1 dla małych motyli szt (3)
folia do laminowania szt (40)
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
pułapka barierowo-feromonowa typu IBL 5 szt (1)
czerpak na owady (rurka aluminiowa lub metalowa długość 75cm, fi 18mm, ramka 
składana z drutu fi 40cm, worek zielony fi 40cm, siatka na owady)

kpl (1)

domek lęgowy dla sikorek kpl (1)
domek dla nietoperzy kpl (1)
domki dla owodów - puzle do złożenia kpl (5)

Blok 5 Bądź ekologiczny, ekonomiczny i estetyczny (materiały oraz asysta 
techniczna planu)

16 Kalkulacja indywidualna  Zakup materiałów oraz asysta techniczna w działaniach 
produkcyjnych

1,000  miesiąc
Robocizna
Ogrodnicy gr. III r-g 6
Materiały
serwetki papierowe ozdobne kpl (3)
klej do papieru szt (1)
zaprawa cenemtowa 25kg szt (1)
klej na gorąco kpl (1)
zestaw pędzli kpl (1)
lakier bezbarwny  puszka szt (1)
farba spray różne kolory szt (5)

Razem
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Produkcja cyklu audycji audiowizualnych do mediów społecznościowych pn „Ogród w zgodzie z naturą” jako forma prowadzenia edukacji ekologicznej w dobie 
pandemii COVID-19

Nr Opis robót Wartość
Ekipa filmowa
Promocja zadania
Blok 1 Ekologiczna uprawa ziół, kwiatów jednorocznych i warzyw (materiały oraz asysta techniczna planu)
Blok 2 Przystosowania roślin do życia w środowiskach suchych na przykładzie kaktusów i sukulentów (materiały oraz asysta techniczna 
planu)
Blok 3 Rodzinne poznawanie świata przyrody poprzez zabawę (materiały oraz asysta techniczna planu)
Blok 4 Świat na sześciu nogach, czyli w królestwie owadów (materiały oraz asysta techniczna planu)
Blok 5 Bądź ekologiczny, ekonomiczny i estetyczny (materiały oraz asysta techniczna planu)

Razem
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Produkcja cyklu audycji audiowizualnych do mediów społecznościowych pn „Ogród w zgodzie z naturą” jako forma prowadzenia edukacji ekologicznej w dobie 
pandemii COVID-19

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Cieśle gr.II r-g 104,495
2 Ogrodnicy gr. III r-g 24,000
3 Ogrodnicy gr.I r-g 488,608
4 Ogrodnicy gr.II r-g 304,000
5 Ogrodnicy gr.III r-g 304,000
6 Robotnicy r-g 9,800

Razem 1.234,903
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Produkcja cyklu audycji audiowizualnych do mediów społecznościowych pn „Ogród w zgodzie z naturą” jako forma prowadzenia edukacji ekologicznej w dobie 
pandemii COVID-19

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 czerpak na owady (rurka aluminiowa lub metalowa długość 75cm, fi 18mm, ramka 

składana z drutu fi 40cm, worek zielony fi 40cm, siatka na owady)
kpl 1,000

2 domek dla nietoperzy kpl 1,000
3 domek lęgowy dla sikorek kpl 1,000
4 domki dla owodów - puzle do złożenia kpl 5,000
5 doniczki gliniane na domki dla skorków szt 2,000
6 doniczki produkcyjne P9 szt 2.000,000
7 dorosłe okazy kaktusów i sukulentów szt 55,000
8 drewno twarde impregnowane deski 0,03m x (48sztuk x 0,2m x 3,5m + 18sztuk x 0,2m x 

2,0m + 42 sztuk  x 0,2m x 1,5m) + kantówki 42 sztuk x 0,1m x 0,1m x 0,8m + poprzeczki 
8 sztuk x 0,03m x 1,56m x 0,1m

m3 1,975

9 dymka 15-20 mm kg 1,000
10 etykietki do roślin zielona tabliczka (9cm x 1,7cm, nóżka 5cm) szt 2.300,000
11 farba spray różne kolory szt 5,000
12 farba wodna do drewna dm3 20,888
13 folia do izolocji drewna m2 56,000
14 folia do laminowania szt 40,000
15 keramzyt dm3 350,000
16 klej do papieru szt 1,000
17 klej na gorąco kpl 1,000
18 kompost z obornika bydlęcego m3 5,100
19 lakier bezbarwny  puszka szt 1,000
20 Larvaren (preparat na bazie nicieni) opk 1,000
21 nasiona mieszanka kwiatów jednorocznych mata 20x300cm szt 2,000
22 nasiona miesznka na łąkę kwietną 12m2 kg 0,375
23 nasiona warzyw na mikrolistki szt 5,000
24 nasiona ziół, kwiatów jednorocznych, warzyw szt 120,000
25 olej opałowy do ogrzewania szklarni w czasie produkcji rozsad 15 luty - 05 maja 2021 dm3 3.000,000
26 perlit dm3 300,000
27 piasek m3 15,300
28 pisaki do etykiet rozmiar S i M szt 20,000
29 podstawki gliniane jako poidełka szt 7,000
30 pojemniki szkókarskie duże z uchwytami objętość od 30dm3 szt 30,000
31 probiotyk Ema5 dm3 10,000
32 pułapka barierowo-feromonowa typu IBL 5 szt 1,000
33 pułkapka feromonowa typu delta PL 1 dla małych motyli szt 3,000
34 serwetki papierowe ozdobne kpl 3,000
35 siatka metalowa fi oczka 6mm powlekana m2 102,000
36 tektura falista (pułapki dla szkodników, ochrona dla złotooków) szt 1,000
37 wermikulit 3-6mm dm3 150,000
38 wermikulit 8-16 mm dm3 100,000
39 zaprawa cenemtowa 25kg szt 1,000
40 zestaw pędzli kpl 1,000
41 ziemia do warzyw torfowa odkwaszona m3 16,600
42 zrębka drzewna m3 61,800

Razem


