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Zakres prac Kwota 

zebrana
Dofinansowanie

01.Pale pod Dom Słowa (dom stoi na 158 
palach, zostało jeszcze 36 pali do 
sfinansowania)

370 230,00 zł370 330,00 zł 0,00 złSfinansowane 
w całości

02.Dach: konstrukcja stalowa i pokrycie (dach 
jest płaski, stalowe beli są zawieszone nad 
aulą i korytarzami, wszystko ocieplone 40 
cm warstwą styropianu, nie ma dachówki 
ani blachy, ale trwała folia)

621 234,00 zł124 747,00 zł 496 987,00 złSfinansowane 
w całości

03.Podesty i scena w auli (scena ma 
powierzchnię 26 m2, opiera się na 
betonowych słupkach, podłoga z desek 
dębowych)

42 734,00 zł38 610,00 zł 0,00 zł4 124,00 zł

04.Malowanie ścian i sufitów (potrzebne jest 
dwukrotne malowanie pomieszczeń, farby 
dobrane do poszczególnych miejsc)

181 220,00 zł137 233,00 zł 0,00 zł43 987,00 zł

05. Instalacja elektryczna, połączeń 
wyrównawczych, przeciwprzepięciowa (100 
km kabli)

1 103 423,00 zł138 050,00 zł 882 738,00 zł82 635,00 zł

06.System multimediów do auli (projektor z 
laserowym źródłem światła, ekran o 
powierzchni 560x350 cm)

119 304,00 zł27 255,00 zł 0,00 zł92 049,00 zł

07.System nagłośnienia widowni (mikrofony, 
głośniki, konstrukcja do zawieszenia 
głośników, wzmacniacze, dużo elektroniki, 
w planie indywidualne pętle indukcyjne dla 
słabosłyszących, poza tym kosztorysem)

403 390,00 zł84 714,00 zł 100 000,00 zł218 676,00 zł

08.System oświetlenia sceny (lampy firmy 
brighter, mikser do sterowania, stelaże do 
zawieszenia)

221 910,00 zł11 878,00 zł 177 528,00 zł32 504,00 zł

09.System tłumaczeń symultanicznych 
(stanowiska dla 6 tłumaczy, 250 zestawów 
dla uczestników)

468 858,00 zł5 390,00 zł 375 086,00 zł88 382,00 zł

10.Sieć cieplna (C.O. i CWU) wraz z pompami i 
kompletnym wyposażeniem (dla CO 3 
pompy ciepła firmy Yutaki, dla CWU 2 piece 
GazUno)

204 180,00 zł41 302,00 zł 163 344,00 złSfinansowane 
w całości

11. Instalacja oświetleniowa zewnętrzna 
(zestaw lamp zewnętrznych do oświetlenia 
obejścia)

175 767,00 zł10 650,00 zł 140 614,00 zł24 503,00 zł

12.Fotele do auli (249 foteli Space Matrix w 
zestawach po 2, 3 lub 4 krzesła, 
montowane na stałe do podłogi. Każdy 
wyposażony w składany pulpit)

343 022,00 zł298 771,00 zł 0,00 zł44 251,00 zł

13.Altana w ogrodzie (nowa konstrukcja o 
powierzchni do 30 m2, miejsce dla kilku 
osób)

7 000,00 zł7 371,00 zł 0,00 złSfinansowane 
w całości

14.Murowanie ścian parteru, I i II piętra 
(żelbetowe słupy wypełnione są pustkami z 
keramzytu o grubości 24 cm)

80 350,00 zł13 000,00 zł 64 280,00 zł3 070,00 zł

15.Posadzki z desek drewnianych/parkietu 
(łącznie powierzchnia w auli i pokojach 
wynosi 1160 m2

427 900,00 zł51 896,00 zł 342 320,00 zł33 684,00 zł

16.Zabezpieczenie R30 konstrukcji stalowej 
(środki chroniące przed szybkim 
rozprzestrzenianiem się ognia)

77 152,00 zł10 850,00 zł 61 722,00 zł4 580,00 zł

17.Ścianki działowe w budynku (ścianki z 
keramzytu o grubości 10 cm)

116 642,00 zł22 500,00 zł 93 314,00 zł828,00 zł
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18.Tynki ścian i stropów (warstwa 4 lub 6 cm, 
mieszanka gipsu i cementu)

355 619,00 zł61 430,00 zł 284 495,00 zł9 694,00 zł

19.Drzwi wewnętrzne p.poż. 330 011,00 zł14 190,00 zł 264 009,00 zł51 812,00 zł

20.Okładziny z paneli dźwiękochłonnych 
(wyposażenie auli, warunek dobrej 
słyszalności)

202 109,00 zł5 680,00 zł 161 687,00 zł34 742,00 zł

21.Nawierzchnie dróg i dojazdów wraz z 
podbudową (dojazd do budynku, droga 
pożarowa, miejsca parkingowe i ścieżki do 
spacerów)

307 404,00 zł10 960,00 zł 245 923,00 zł50 521,00 zł

22.Tereny zielone (krzewy ozdobne wokół 
Domu Słowa)

87 403,00 zł1 277,00 zł 0,00 zł86 126,00 zł

AKTUALIZACJA:14.03.2022


