Rodzaj usługi

Realizowane zadanie
montaż i zakup latarni solarnej
latarnia parkowa wraz z kablem zasilającym
latarnia uliczna typu pastorał z zasileniem
oświetlenie terenu: latarni podwórzowej, jednopunktowej na
słupie (standard), światło typu LED (1 szt.)
zakup i montaż kosza na śmieci:

kosz na śmieci OLCHA pełna 50 l
poj. ok. 35 l typu York
poj. ok. 70 l
psia stacja
typ Baron na Stare Miasto ok. 125 l
wymiana
wymiana
wymiana
wymiana

chodnika 10 mb
chodnika z elementów betonowych 100 m2
nawierzchni dróg 10 mb
nawierzchni dróg 100 m2

całej konstrukcji
Infrastruktura
drogowa i oświetlenie warstwy górnej
załatanie dziury na drodze za 1 m²:
nawierzchnia bitumiczna
nawierzchnia brukowa z materiału odzyskowego

Koszt w zł

Uwagi

7 500
8 000
11 300
2 500 Zakup i montaż

1
2
1
5
1 260-2
8
2 300-5

551
100
800
700
000
500
000
000

20 000
13 000

remont ulicy M. Skłodowskiej-Curie

100
50
384 806

remont ulicy 100 mb ulicy Noakowskiego

380 000

wybudowanie miejsca parkingowego/postojowego
zainstalowanie spowalniacza ruchu wraz z wykonaniem projektu
organizacji ruchu
zainstalowanie 1 sygnalizatora na przejściu dla pieszych wraz z
okablowaniem, fundamentem (w trakcie remontu ulicy)
wybudowanie drogi rowerowej 100 mb (asfalt, bez projektu i
sygnalizacji świetlnej)
wykonanie projektu drogi rowerowej 100 mb

Obustronne chodniki oświetlenie, organizacja
ruchu, zieleń

2 500
10 000-15 000
4 000-5 000
Bez kosztu: remontu chodnika (20 tys. zł za 100 m)
50 000 oraz przebudowa sygnalizacji (500 000-1 000 000
zł)
Koszt zależy od liczby znaków pionowych, rodzaju
5 000-10 000
malowania oraz ew. zmian w sygnalizacji świetlnej
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wyznaczenie pasa rowerowego na jezdni 100 mb (z projektem)
Infrastruktura
drogowa i oświetlenie zakup i montaż 10 stojaków rowerowych typu „U”

posadzenie drzewa:
obwód pnia 12-14 cm
obwód pnia 14-16 cm
obwód pnia 16-18 cm
obwód pnia 18-20 cm
obwod pnia 20-22 cm
obwód pnia 45-50 cm
posadzenie żywopłotu 10 mb

Mała architektura
i zieleń

urządzenie trawnika (1 m²)
zakup i montaż ławki z oparciem

bezobsługowa toaleta publiczna

Sport

oczyszczenie obiektu z graffiti (1 m²)
zabezpieczenie obiektu powłoką antygraffiti (1 m²)
budowa nowego placu zabaw o pow. 200 m²
remont placu zabaw o pow. 200 m²
budowa piaskownicy modułowej o wym. 3,4 m x 3,4 m
budowa piaskownicy o pow. ok. 60 m²
remont podwórka 1 m²
budowa ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 23
boisko o powierzchni 1382 m2 i nawierzchni poliuretanowej przy
Szkole Podstawowej nr 29, ul. Fabryczna 19
boisko o powierzchni 1248 m2 i nawierzchni ze sztucznej trawy
przy Szkole Podstawowej nr 29, ul. Fabryczna 19

Koszt w zł

Uwagi

7 000-12 000
3 000
480
540
680
800
1 200
1 500
700- 960

8 szt/mb, ligustar, irga błyszcząca o wysokości 5060 cm

8-18
990

200

250
120
7
8
1 148
800
600

Tylko zakup, bez: obsługi geodezyjnej, projektu
wykonania przyłączy wod-kan, energetycznych, jak
000 również procedur formalno-prawnych
pozwalających na montaż prefabrykowanego
obiektu toalety
30
50
000
000 urządzenia częściowo z odzysku
500
000 pole piaskowe z palisadą drewnianą i otoczkami
120 kostka brukowa na podbudowie
916
W kosztach uwzględniono wszystkie roboty
000
budowlane (podbudowę, drenaż, nawierzchnie)
oraz oświetlenie, monitoring, piłkochwyty i
000 wyposażenie sportowe (kosze, bramki, słupki do
siatkówki)
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opiekun boiska - roczne wynagrodzenie (Wola)
Sport

Koszt w zł

Dz. Żoliborz – 40 zł/h, Bielany 30zl/h , Targówek –
1 opiekun przy Ogrodzie Jordanowskim (nauczyciel
36 000 wg. karty nauczyciela na umowę o pracę) - roczny
koszt utrzymania etatu w 2013 wyniósł 40 334,27
zł

zajęcia nordic walking dla seniorów (stawka godzinowa - zajęcia
raz w tygodniu)
wybudowanie siłowni pod chmurką

40 Dz. Żoliborz/Targówek
W koszt montażu urządzeń (4 900 zł) wliczony jest
nadzór inwestorski oraz obsługa geodezyjna
Tylko koszt wynagrodzenia instruktora, bez
kosztów dodatkowych: druk materiałów
58
merytorycznych, promocyjnych, energia
elektryczna, sprzęt akustyczny)

23 900

Taniec towarzyski (koszt 1 zajęć)

Tylko koszt wynagrodzenia instruktora, bez
kosztów wyposażenia sali: materace, piłki itp., druk
46
materiałów promocyjnych, energia elektryczna,
sprzęt akustyczny)

Aktywny relaks przy muzyce (koszt 1 zajęć)

Kultura

Uwagi

Kulturomania (koszt jednego spotkania, koncertu, spektaklu,
pokazu)

Tylko koszt wynagrodzenia artysty, bez kosztów
dodatkowych: druk materiałów merytorycznych i
100-600
promocyjnych, energia elektryczna, rzutnik
multimedialny, sprzęt elektro-akustyczny

Święto Saskiej Kępy

270 000

Chopin na Krakowskim Przedmieściu
projekcja jednego filmu kina plenerowego
piknik z koncertem wykonawców muzyki country
koncerty plenerowe
zajęcia muzyczne dla przedszkolaków (cena za 2 spotkania)

118
4
30
30 000-60

Koszty honorariów artystycznych – 100 000 zł
koszty organizacyjne i techniczne – 170 000 zł

210
500
000
000

Microkoncert kwartetu połączony z zabawami
muzycznymi (na przykładzie zajęć organizowanych
300-1 000
przez Nową Orkiestrę Kameralną, stawka za 1
zajęcia w cyklu wynosi ok. 500 zł

Rodzaj usługi

Realizowane zadanie

Komputer nie gryzie (koszt 1 zajęć)

Czas wolny
Trening umysłu (koszt miesięczny: 2 spotkania)

roczna działalność Klubu Mam Służewiec

Koszt w zł

Uwagi
Tylko koszt wynagrodzenia instruktora, bez
kosztów dodatkowych: zakup komputerów i
34 oprogramowania, druk materiałów merytorycznych
i promocyjnych, energia elektryczna, tablica
flipchart)
Tylko koszt wynagrodzenia instruktora, bez
kosztów dodatkowych: druk materiałów
400 merytorycznych i promocyjnych, energia
elektryczna, tablica flipchart, rzutnik multimedialny,
sprzęt akustyczny)

43 000

