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Lp. Materiały Powierzchnia Obmiar 

Cena 
jednostk
owa [zł] 

brutto 

Cena razem 
brutto 

[zł] 

a. b. c. d. e. 

f. 

(kol. d. x kol. 
e.) 

1 Agrowłóknina 
lub 
geowłóknina+ 
kołki do 
mocowania 

278,0 m2 

Rolka wymiary: 

1,60 m x 100 m = 160 m2 

Potrzebne są 2 rolki 

278 m2 

  

2 Kołki do 
mocowania 
geotkaniny 

1 op. ma 100 szt. 
potrzebujemy 11 opakowań 

11 op. 
  

3 Torf wysoki 
(kwaśny) 

5 worków x 60l 300 litrów 
  

4 Kora sosnowa 
średniomielona 

1 wor.=0,06 m3 

Przy grubości ściółkowania 
0,05 m. 

 

Pow. 278,0 m2 x 0,05 m=  
13, 9 m3 

13,9 m3 : 0,06 m3= 

ok. 232 wor. w zaokrągleniu 

 

13,9 m3  

 

5 Eko Bordy 
(plastikowe 
obrzeża 
trawnikowe) 

123 m 

Bordy będą oddzielać korę 
od trawnika 

Wymiary:  

Wys.58mmxdł.1000mmxszer
.80mm 

 

123 m  

 

6. Paliki do 
drzewek (po 3 

Wszystkich drzewek mamy 
14 szt. 

42 szt. 
palików 
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przy każdym 
drzewku) 

14 szt. x 3 szt. palików= 

42 szt 

Wymiary palika: Ø 60 mm, 
długość 200 cm 

 Materiał roślinny 

7. Cyprysik 
nutkajski 
‘Aurea’ 

Chamaecyparis 
nootkatensis 

Krzew, doniczka C5, wys. 
sadzonki 150 cm, do 

zaprawiania dołków należy 
zastosować kwaśny torf 

wymieszany w dołku z glebą 
rodzimą podczas sadzenia. 

9 szt. 

  

8. Jałowiec 
łuskowy ‘Blue 
Carpet’ 

Juniperus 
squamata 

Krzew, doniczka C2, 
sadzonka trzyletnia, 

sadzenie w ilości 3 szt./m2. 
140 szt. 

  

9. Tawulec 
pogięty 
‘Crispa’ 

Stephanandra 
incisa 

Krzew, sadzenie w ilości 3 
szt./m2, doniczka C2. 

114 szt. 

  

10. Wiśnia 
osobliwa 
‘Umbraculifera’ 

Prunus 
xeminens 

Drzewo, obwód na wys. 100 
cm od podstawy pnia 14-16 
cm, wysokość szczepienia 
korony od 200 – 220 cm 

9 szt. 

  

11. Śnieguliczka 
Chenaulta 
‘Hancock’ 

Symphoricarpos 
xchenaultii 

Krzew, doniczka C2, 
sadzenie w ilości 3 szt./m2 

 

234 szt. 

  

12. Bez czarny 
‘Back Lace’ 

Sambucus nigra 

Krzew, wysokość sadzonki 
min. 70-80 cm, doniczka C3 

7 szt. 
  

13. Jałowiec 
sabiński 
‘Rockery Gem’ 

Juniperus 
sabina 

Krzew, doniczka C2, 
sadzenie w ilości  3 szt/m2 

220 szt. 

  

14. Trzcinnik 
krótkowłosy 

Trawa, sadzenie w grupach 
jak na projekcie w 

44 szt.   
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Calamagrostis 
xbrachytricha 

odległościach od siebie ok. 
40 cm 

15. Brzoza 
brodawkowata 
‘Youngii’ 

Betula pendula 

Drzewo, obwód na wys. 100 
cm od podstawy pnia 14-16 
cm, wysokość szczepienia 

korony od 200cm. 

5 szt. 

  

16. Jałowiec 
płożący 
‘Golden 
Carpet’ 

Juniperus 
horizontalis 

Krzew, doniczka C2, 
sadzenie w ilości 4 szt/m2 

80 szt. 

  

17. Koszty usługi Koszty pracy, sprzętu, 
transport i inne nie 

wymienione w tabeli a 
niezbędne do wykonania 

usługi 

1 

  

18. Pielęgnacja  12 m-cy   

 RAZEM     

 


