
Blok 1 STOLARKA DRZWIOWA/DOOR  WOODWARK  Cena netto 

M01 Wymiana wkładki drzwiowej/Replacement of the door lock insert                                   80,00 zł 

M02
Wymiana zamka wraz demontażem  i montażem pozostałych elementów/Lock replacement with disassembly and 

assembly of other elements 
                                170,00 zł 

M03 Wymiana klamki drzwiowej/Door handle replacement                                 110,00 zł 

M04 Wymiana rozety wkładki/Replacement pads rosettes                                   50,00 zł 

M05 Wymiana drzwi zew/wew./Replacement of external / internal / door                                 650,00 zł 

M06 Demontaż + montaż zawiasu drzwi zew/wew./Removal + installation of the door hinge external / internal                                   20,00 zł 

M07 Wymiana ościeżnicy (cena bez demontażu paneli)                                 530,00 zł 

Blok 2 STOLARKA OKIENNA/ WINDOW WOODWERK

M08 Wymiana klamki okiennej/Replacing the window handle                                   50,00 zł 

M09 Wymiana szyby zespolonej/Replacing the insulating glass                                 500,00 zł 

M10 Wymiana zwijacza rolety okiennej/Replacement of the roller blind roller                                 130,00 zł 

M11 Wymiana rolety okiennej/Window blind replacement                                 800,00 zł 

M12 Wymiana okna /Replacement  the window                              1 400,00 zł 

Blok 3 USŁUGI ELEKTRYCZNE /ELECTRICAL SERVICE

M013 Wymiana świetlówki/Fluorescent lamp replacement                                   40,00 zł 

M014 Wymiana lampy na suficie/Ceiling lamp replacement                                 200,00 zł 

M015 Wymiana  grzejnika/Radiator Replacement                                 450,00 zł 

M016 Wymiana wyłącznika  podtynkowego ( do oświetlenia)/Replacing the under-the-wall switch (for lighting)                                   70,00 zł 

M017 Wymiana wyłącznika natynkowego ( do oświetlenia)/Replacing the  wall switch (for lighting)                                   70,00 zł 

M018 Wymiana gniazda 230V podtynkowego/ replacement of 230v flush-mounted socket                                   70,00 zł 

M019 Wymiana gniazda 230V natynkowego /Replacing the 230V on-the-wall socket                                   70,00 zł 

M020 Wymiana wyłącznika różnicowoprądowego 40A/Replacement of the residual current switch 40A                                 320,00 zł 

M021 Wymiana wyłącznika nadprądowego 10A/16A/25A/Replacement of the overcurrent switch 10A/16A/25A                                 100,00 zł 

M022 Wymiana skrzynki bezpiecznikowej kompletnej/Replacement of the fuse box complete                                 420,00 zł 

M023 Modernizacja -1 pkt elektrycznego/ Modernization-1 electric point                                 180,00 zł 

M024 Wymiana przewodu 3x1,5/3x2,5 wewnątrz kontenera (m.b.)/Cable replacement 3x1.5/3x2.5 inside container (m.b.)                                   25,00 zł 

M025 Wymiana przewodu zasilającego OPD 5x6,0 (2,5mb)                                 250,00 zł 

M026 Wymiana gniazda / wtyku 400V/400V socket/plug replacement                                 150,00 zł 

M027 Wymiana koryta instalacyjnego np. IT  (2 mb)/Replacement of the installation trough e.g. IT (2 mb)                                 100,00 zł 

M028 Przeprowadzenie pomiaru elektrycznego - 1 kontener/Electrical measurement - 1 container                                 150,00 zł 

Blok 4 USŁUGI SANITARNE / SANITARY SERVICE

M029 Wymiana umywalki 50/Washbasin  replacement 50                                 240,00 zł 

M030 Wymiana koryta umywalkowego/Replacing the washbasin trough                              1 160,00 zł 

M031
Wymiana nogi koryta umywalkowego/ścianki pisuaru/ścianki giszetowej

Replacement of a wash basin trough leg / urinal / lining wall
                                150,00 zł 

M032 Wymiana miski ustępowej komplet/Replacing the toilet bowl complete                                 500,00 zł 

M033 Wymiana pisuaru/Urinal replacement                                 400,00 zł 

M034 Wymiana kabiny prysznicowej/Changing the shower cubic                              2 500,00 zł 

M035 Wymiana aneksu kuchennego / the kitchenette                              2 500,00 zł 

M036 Wymiana bojlera 30-80/ Boiler replacement 30-80                              1 550,00 zł 

M037 Wymiana bojlera 120 - 300/Boiler replacement 120 - 300                              2 700,00 zł 

M038 Wymiana podgrzewacza wody 5 /10 / 15l./ Replacing the water heater 5 /10 / 15l.                                 700,00 zł 

M039 Wymiana baterii/ Replacing the basin faucet                                 180,00 zł 

M040 Wymiana baterii zlewowej/Replacing the sink tap                                 200,00 zł 

M041 Wymiana baterii prysznicowej ( kpl)/Replacing the shower tap (set)                                 250,00 zł 

M042
Wymiana wylewki prysznicowej ( wąż + słuchawka+ mocowanie słuchawki)

Replacing the shower spout (set)
                                150,00 zł 

M043 Wymiana spłuczki WC PCV/Replacing the PVC toilet flusher                                 250,00 zł 

M044 Wymiana deski sedesowej/Replacing the toilet seat                                 120,00 zł 
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M045 Wymiana instalacji WOD- KAN (1mb)/ replacement of the water and sewage system ( 1mb)                                 200,00 zł 

M046 Wymiana uchwytu na papier toaletowy /Replacing the toilet paper holder                                   50,00 zł 

M047 Wymiana dozownika na mydło (biały)/Replacing the dispenser with soap (white)                                 200,00 zł 

M048 Wymiana pojemnika na papier listkowy ( biały)/Replacing the letter paper dispenser (white)/                                 200,00 zł 

M049 Wymiana zaworu (bezpieczeństwa, ciśnieniowy, główny kulowy)/Valve replacement (safety, pressure, main ball)                                 200,00 zł 

M050 Wymiana zaworu kątowego/Replacement of the angular valve                                 120,00 zł 

M051 Wymiana wentylatora łazienkowego/ Replacement the bathroom fan                                 280,00 zł 

M052 Wymiana kratki wentylacyjnej/Replacement  the ventilation grille                                   50,00 zł 

M053 Wymiana syfonu/ Replacement the siphon                                 120,00 zł 

M054 Udrażnianie odpływu 1pkt./ Unblocking irritation 1pt                                 150,00 zł 

M055 Wymiana wężyka/Tube replacement                                   70,00 zł 

M056 Wymiana  zasłony prysznicowej/Replacing the shower curtain                                   90,00 zł 

M057 Wymiana ścianki między pisuarami/  Replacing the partition wall between the urinals                                 160,00 zł 

M058 Wymiana ścianki giszetowej (1 x kabina WC)/The  cavity wall replacement (1 x toilet cabin)                                 680,00 zł 

M059 Wymiana lustra/Replacing the mirror/                                   80,00 zł 

M060 Wymiana syfonu podłogowego (kratka ściekowa)/ Replacement of the floor siphon                                 100,00 zł 

Blok 5 USŁUGI POSADZKARSKIE/ FLOOR SERVICE

M061 Wymiana listwy przypodłogowej (2,5m)/ Replacement of the skirting strip (2.5m)                                   60,00 zł 

M062
Wymiana wykładziny PCV(m2) cena bez demontażu paneli/ Replacement of PVC lining(m2) price without 

disassembly of panels
                                200,00 zł 

M063
Wymiana płyty podłogowej (m2) cena bez demontażu paneli/Replacement of the floor board (m2) price without 

disassembly of the panels
                                250,00 zł 

Blok 6 USŁUGI DEKARSKIE/ ROOF SERVICE

M064 Wymiana płyty sufitowej (1 Szt.) / Replacement the roof covering                                 650,00 zł 

M065 Wymiana poszycia dachu /Replacing the roof covering                              5 000,00 zł 

M066 Punktowa naprawa dachu do  ø 10 mm/ Point roof repair up to ø 10 mm                                 120,00 zł 

M067 Udrażnianie rynien, odpływów i czyszczenie dachu / Cleaning of gutters, drains and roof cleaning                                 100,00 zł 

M068 Wymiana rynny spustowej /Drain gutter replacement                                 100,00 zł 

Blok 7 USŁUGI KONFIGURACYJNE/CONFIGURATION SERVICE

M067 Wymiana panelu pełnego / Replacing the full panel                                 850,00 zł 

M068 Wymianu panelu z oknem /Replacing the panel with a window                              2 250,00 zł 

M069 Wymiana panelu z wyłacznikiem /Replacing the panel with the switch                              1 000,00 zł 

M070 Wymiana panelu z gniazdem 230V/Replacing the panel with 230V socket                              1 000,00 zł 

M071 Wymian panelu drzwiowego bez drzwi/ Panel replacements without doors                              1 380,00 zł 

M072 Wymiana połaci wewnętrznej panelu/Replacing the inner slate of the panel                                 270,00 zł 

M073

Wymiana połaci zewnętrznej panelu - cena nie uwzględnia demontażu paneli /Replacement of the outer slate of the 

panel - the price does not take into account the disassembly of the panels                                 350,00 zł 

M074 Naprawa punktowa poszycia zewnętrznego panelu ( 10x10 cm)/Spot repair of the external panel cover ( 10x10 cm)                                 100,00 zł 

Blok 8 USŁUGI MALARSKIE/ PAINTING SERVICE

M075
Malowanie panela kontenera biurowego / sanitarnego- 1szt. Jednostronnie /Painting the panel of the office / 

sanitary container - 1pc. One-sided 
                                180,00 zł 

M076 Malowanie ramy kontenera/Painting a container frame                              1 200,00 zł 

M077 Malowanie ramy części krótkiej/Painting the frame of the short part                                 500,00 zł 

M078 Malowanie ramy części długiej/Painting the frame of a long part                                 750,00 zł 

M079 Malowanie kontenera MX 20/Painting container MX 20                              4 200,00 zł 

M080 Malowanie kontenera MX 10/Painting an MX 10 container                              3 000,00 zł 

M081 Malowanie ościeżnicy drzwiowej/ frame painting                                 250,00 zł 

M082 Malowanie kabiny toalety - 3 ściany/Painting toilet cabin - 3 walls                                 440,00 zł 

M083 Malowanie i szpachlowanie drzwi  zew./Painting and patching exterior doors                                 400,00 zł 

M084 Malowanie i szpachlowanie punktowe drzwi wew. lub zew./Painting and point filling of the interior /exterior door                                   60,00 zł 

M085 Malowanie i szpachlowanie punktowe panelu/Paint and point putty of the panel                                   60,00 zł 

Blok 9 USŁUGI WYKOŃCZENIOWE/ FINISHING SERVICE

M087 Zaślepianie obustronne otworów  od ø 10 mm do ø 50 mm/Double blinding of holes from ø 10 mm to ø 50 mm                                 250,00 zł 



M088 Silikonowanie kontenera/ container silicone                                 150,00 zł 

M089 Oblendowanie kontenera z wykończeniem, szt. kontenera/container with finish, pcs. Container                                 380,00 zł 

M090 Wymiana maskującej listwy między panelowej/Replacing the masking strip between the panel                                   30,00 zł 

Blok 10  USŁUGI HIGIENICZNO SANITARNE /HYGIENE SANITARY SERVICES

M91
Doczyszczenie podłogi maszynowo z mocnych zabrudzeń, nietrwale związanych z wykładziną (np. beton)/Machine 

cleaning of the floor from strong dirt, impermaninously related to the carpet (e.g. concrete)
                                250,00 zł 

M92 Usuwanie naklejek, oznaczeń BHP/ P-poż, cały kontener                                 100,00 zł 

Blok 10 MEBLE/ FURNITURE

M93 Krzesło ISO/ ISO chair Całkowite zniszczenie / Total destruction                                 150,00 zł 

M94 Tapicerka do czyszczenia/Upholstery for cleaning                                 100,00 zł 

M95 Tapicerka trwale zabrudzona /Permanently soiled upholstery                                 150,00 zł 

M96 Uszkodzenie mechaniczne /Mechanical damage                                 150,00 zł 

M97 Krzesło obrotowe/swivel chair Całkowite zniszczenie / Total destruction                                 400,00 zł 

M98 Tapicerka do czyszczenia/Upholstery for cleaning                                 100,00 zł 

M99 Tapicerka trwale zabrudzona /Permanently soiled upholstery                                 400,00 zł 

M100 Uszkodzenie mechaniczne /Mechanical damage                                 400,00 zł 

M101 Krzesło plastikowe/Plastic chair Całkowite zniszczenie / Total destruction                                 100,00 zł 

M102

Metalowa szafa 

aktowa/ubraniowa/Metal filing 

/ wardrobe cabinet 

Całkowite zniszczenie / Total destruction                                 770,00 zł 

M103 Uszkodzenie zarysowanie/Scratch damage                                 450,00 zł 

M104 Wymiana zamka/Replacing the lock                                 150,00 zł 

M105 Czyszczenie /Cleaning                                 100,00 zł 

M106

Stół  160x80x75/ lub 

120/60/75/Table 160x80x75/ or 

120/60/75

Całkowite zniszczenie / Total destruction                                 550,00 zł 

M107 Uszkodzenie mechaniczne blatu /Mechanical damage to the table top                                 300,00 zł 

M108 Uszkodzenie mechaniczne stelaża /Mechanical damage to the rack                                 350,00 zł 

M109 Czyszczenie /Cleaning                                   40,00 zł 

M110
Łóżko  bez materaca/Bed 

without mattress
Całkowite zniszczenie / Total destruction                                 600,00 zł 

M111
Kontenerek/  Roller container 

under the desk
Całkowite zniszczenie / Total destruction                                 400,00 zł 

M112 Uszkodzenia zarysowania/Scratch damage                                 200,00 zł 

M113 Wymiana zamka /lock replacement                                   50,00 zł 

M114 Wymiana kółka / Wheel replacement                                   50,00 zł 

M115 Czyszczenie /Cleaning                                   40,00 zł 

M116 Wieszak/Wardrobe stand Całkowite zniszczenie / Total destruction                                 180,00 zł 

M117 Zarysowanie  uszkodzenie/Scratching damage                                 150,00 zł 

M118 Czyszczenie /Cleaning                                   40,00 zł 

M119
Ławka pracownicza/ Employee 

bench
Całkowite zniszczenie / Total destruction                                 450,00 zł 

M120 Uszkodzenie zarysowanie /Scratch damage                                 300,00 zł 

M121 Czyszczenie /Cleaning                                   40,00 zł 

M122 Kosz/ Bin Całkowite zniszczenie / Total destruction                                   50,00 zł 

M123 Szafka BHP /work locker Całkowite zniszczenie / Total destruction                                 420,00 zł 

M124 Odmalowanie całości /Repainting the whole                                 335,00 zł 

M125 Wymiana zamka lub zawiasów/Replacing the hinge/lock                                 100,00 zł 

M126 Czyszczenie /Cleaning                                 100,00 zł 

M127
Tablica suchościeralna/Dry-

cleaning board
Całkowite zniszczenie / Total destruction                                 200,00 zł 

M128
Tablica korkowa/

Pin board
Całkowite zniszczenie / Total destruction                                 180,00 zł 

M129
Zestaw mebli kuchennych 1,6 

+zlew.
Całkowite zniszczenie/ Total destruction                              3 000,00 zł 

M130

Zestaw mebli kuchennych 

1,2mb +zlew/Kitchen furniture 

set 1.2mb +sink

Całkowite zniszczenie / Total destruction                              2 500,00 zł 



M131
Klimatyzator 2,5Kw/ Air 

conditioner 2.5Kw
Całkowite zniszczenie / Total destruction                              2 800,00 zł 

M132
Klimatyzator 3,5Kw/ Air 

conditioner 3.5Kw/
Całkowite zniszczenie / Total destruction                              3 200,00 zł 

M133 Zagubienie pilota/Lost remote control                                 420,00 zł 

M134 Zniszczenie  jednostki wewnętrznej /Destruction of the internal unit                               1 450,00 zł 

M135 Zniszczenie  jednostki zewnętrznej /Destruction of an external unit                              1 450,00 zł 

M136 Oczyszczacz powietrza/Air filter Całkowite zniszczenie / Total destruction                              3 000,00 zł 

Blok 11 AGD/HOUSEHOLD APPLIANCES

M137
Lodówka podblatowa/Under-

counter refrigerator 

Wymiana na nowe /Exchange for new ones
                                800,00 zł 

M138

Lodówka 

wolnostojąca/Freestanding 

refrigerator

Wymiana na nowe/Exchange for new ones
                             2 375,00 zł 

M139 Telewizor do 42''/TV 42'' 
Wymiana na nowe /Exchange for new ones

                             1 500,00 zł 

M140 Zmywarka 60/Dishwasher 60
Wymiana na nowe /Exchange for new ones

                             1 800,00 zł 

M141 Zmywarka 45/Dishwasher 45
Wymiana na nowe /Exchange for new ones

                             1 750,00 zł 

M142 Czajnik/Kettle
Wymiana na nowe /Exchange for new ones

                                280,00 zł 

M143 Ekspres do kawy/Coffee maker
Wymiana na nowe /Exchange for new ones

                             2 500,00 zł 

M144 Pralka/Washing machine
Wymiana na nowe /Exchange for new ones

                             1 100,00 zł 

M145
Kuchenka 

mikrofalowa/Microwave
Wymiana na nowe/ Exchange for new ones                                 500,00 zł 

Blok 12 GALERIA STALOWA/ STEEL GALLERY

M146 Podest 1,1/Platform 1.1/
Wymiana na nowe /Exchange for new ones

                                700,00 zł 

M147 Podest 2,4/Platform 2.4
Wymiana na nowe /Exchange for new ones

                             1 400,00 zł 

M148 Podest 1,69/Platform 1.69
Wymiana na nowe /Exchange for new ones

                             1 150,00 zł 

M149
Barierka 1,1/Handrail 1.1/ Wymiana na nowe /Exchange for new ones

                                350,00 zł 

M150
Barierka 1,3/Handrail Wymiana na nowe /Exchange for new ones

                                450,00 zł 

M151
Barierka 2,4/Handrail Wymiana na nowe /Exchange for new ones

                                600,00 zł 

M152
Barierka 1,7/Handrail Wymiana na nowe /Exchange for new ones

                                500,00 zł 

M153
Barierka schodowa 1szt./Stair 

Handrail
Wymiana na nowe /Exchange for new ones

                                650,00 zł 

M154
Łącznik LP/LP Connector Wymiana na nowe /Exchange for new ones

                                120,00 zł 

M155
Uchwyt podestu kontenera 

/Container platform handle
Wymiana na nowe /Exchange for new ones

                                120,00 zł 

M156
Zacisk wspornika/ Bracket 

clamp
Wymiana na nowe /Exchange for new ones

                                  30,00 zł 

M157

Wspornik trójkątny 

standard/Triangular bracket 

standard

Wymiana na nowe /Exchange for new ones
                                280,00 zł 

M158

Wspornik trójkątny do 

kontenerów morskich/

Triangular bracket for sea 

containers 

Wymiana na nowe /Exchange for new ones
                                500,00 zł 

M159
Podpora z  regulacją 2,8/2.8 

adjustable support
Wymiana na nowe /Exchange for new ones

                                350,00 zł 

M160

Podpora z regulacją 2,6/2.6 

adjustable support Wymiana na nowe /Exchange for new ones
                                320,00 zł 

M161

Dodatkowy stopień 

1m/additional stair step Wymiana na nowe /Exchange for new ones
                                150,00 zł 

M162

Schodnia stalowa dzielona 

szerokość  1m/Steel stairway 

split width 1m

Wymiana na nowe /Exchange for new ones
                             6 500,00 zł 

M163

Schodnia stalowa do zbiornika 

na fekalia/Steel stairway to the 

sawage tank

Wymiana na nowe /Exchange for new ones
                             3 000,00 zł 



M164

Klatka schodowa zewnętrzna 

trzy kondygnacje /Exterior 

staircase three storeys
Wymiana na nowe /Exchange for new ones

                          35 000,00 zł 

Blok 13 OBRÓBKI POŁĄCZEŃ MIĘDZY KONTENEROWYCH/FLASHINGS BETWEEN CONTAINERS

M164

Obróbka 

ościeżnica/ościeżnica/FLASHIN

GS frame/frame  
Wymiana kompletu/Replacement of the set                                 200,00 zł 

M165

Obróbka szerokie 

przejście/Flasing Wymiana kompletu/Replacement of the set                                 750,00 zł 

M166

Obróbka DUO/FLASHINGS DUO

Wymiana kompletu/Replacement of the set                              1 100,00 zł 

M167

Obróbka DUO 

korytarzowe/FLASHINGS 

corridor DUO
Wymiana kompletu/Replacement of the set                              1 850,00 zł 

M168

Obróbka słupowa Quarto

Wymiana kompletu/Replacement of the set                              1 800,00 zł 

M169

Ściąg zewnętrzny/ BRIDGE 

FITTING exterior Wymiana szt./replacement pcs.                                   45,00 zł 

M170

Ściąg wewnętrzny / BRIDGE 

FITTING exterior Wymiana szt./ replacement/pcs.                                   40,00 zł 

M171

Uszczelka do łączenia 

kontenerów typ(T) /Container 

seal type(T)
Wymiana 1 mb./replacement 1mb                                   15,00 zł 

Blok 14 PPOŻ/FIRE PROTECTION

M172
Gaśnica 2kg/Fire extinguisher 

2kg

Wymiana na nowe /Exchange for new ones
                                150,00 zł 

M173
Gaśnica 6kg/Fire extinguisher 

6kg

Wymiana na nowe /Exchange for new ones
                                250,00 zł 

M174
Koc gaśniczy 140x180/Fire 

blanket 140x180

Wymiana na nowe /Exchange for new ones
                                120,00 zł 

M175
Czujnik dymu/  Smoke detector Wymiana na nowe /Exchange for new ones

                                180,00 zł 

Blok 15 INNE USŁUGI / ANOTHER SERVICE

M176                                 150,00 zł 

M177                                      2,50 zł 

M178                                      3,50 zł 

M179                                 200,00 zł 

M180                                 550,00 zł 

M181                              1 200,00 zł 

M183                                 250,00 zł 

M184                                 400,00 zł 

M185
 Wycena  indywidualna/   

Individual valuation  

 * 

Inne prace dotyczące zakresu działalności (1Rbg)/Other activities 1 man-hour

Dojazd za 1 km samochód osobowy  (nie dotyczy dojazdów drogami płatnymi). Przy dojazdach drogami płatnymi, opłata zostanie doliczona do kosztu 

dojazdu./ Access per 1 km by car (not applicable by toll roads). When arriving by toll roads, the fare will be added to the cost of travel.

Dojazd za 1 km  - samochód dostawczy (nie dotyczy dojazdów drogami płatnymi). Przy dojazdach drogami płatnymi, opłata zostanie doliczona do 

kosztu dojazdu./Access in 1 km - van (does not apply to toll roads). When arriving by toll roads, the fare will be added to the cost of travel

Dojazd na terenie miasta (ryczałt)- obecne oddziały Mobilbox Polska/Commuting in the city (lump sum) - current branches of Mobilbox Polska

Usługi nieujęte w cenniku według  indywidualnej wyceny/Services not included in the price list at an individual valuation	

Opróżnianie zbiornika na fekalia ( typ MT)/Emptying the sewage tank (type MT)

Wymiana instalacji alarmowej - przepełnienie szamba /Replacement of the alarm system - septic tank overflow

Wymiana pokrywy złącza szamba fi110/Replacing the cover of the septic tank connector fi110

Spawanie (1 Rbh) bez malowania / (1 man-hou) without painting

Wynoszenie i utylizacja rzeczy pozostawionych w kontenerach po zwrocie cena od 450 **/Removal and disposal of items left in containers at a price 

of 450 **/


