
DATA Opis Kwota
2018-08-02 profile UD CD 13,83 zł                
2018-08-02 nabój gazowy do miedzi 10,65 zł                
2018-07-30 tarcza do metalu pianka miedź 58,10 zł                
2018-06-27 taśma malarska i montażowa 77,09 zł                
2018-08-01 miedź pianka paca 96,21 zł                
2018-08-28 elektryka przewód lampki LED gniazda złączki 139,47 zł              
2018-08-28 zlew bateria przewody rury PCV miedź 524,18 zł              
2018-08-23 pracownicy 1 044,00 zł          
2018-08-21 farby grunt 46,35 zł                
2018-08-17 MP zaprawa tynkarska 86,00 zł                
2018-08-16 farby spoina ćwierćwałek 305,97 zł              
2018-08-08 miedź kształtki 26,09 zł                
2018-08-07 pracownicy 2018-08-07 570,00 zł              
2018-08-07 wiadra szybkozłączki wąż ogrodowy miedź 57,44 zł                
2018-08-06 miedź rury kształtki 538,73 zł              
2018-08-06 paca grzejnik miedź drzwiczki gips gładź termostat 624,76 zł              
2018-08-06 płytki listwa alu 33,48 zł                
2018-07-31 akcesoria do zbiornika i miedź 2 551,89 zł          
2018-07-31 remont dachu 500,00 zł              
2018-07-08 pracownicy 2018-07-08 666,00 zł              
2018-07-07 pianka tapicerska 67,00 zł                
2018-07-06 aceton taśma wyciskacz 83,84 zł                
2018-07-05 kształtki miedziane 11,07 zł                
2018-07-04 rury miedziane kształtki uchwyty zawór grzejnika 1 041,89 zł          
2018-07-04 tarcze do cięcia metalu 16,88 zł                
2018-07-02 miedź rury PCV lut 189,68 zł              
2018-06-30 pracownicy całość do 30.06.2018 3 226,00 zł          
2018-06-30 zbiornik na ciepłą wodę 300 litrów 2 700,00 zł          
2018-06-21 spoiwo lutnicze 41,80 zł                
2018-06-20 rury i końcówki miedziane 673,95 zł              
2018-06-20 wiertła gąbka smar 93,34 zł                
2018-06-18 końcówki miedziane 55,00 zł                
2018-06-18 rury końcówki miedziane 375,30 zł              
2018-06-18 zawór kulowy mufa 77,80 zł                
2018-06-15 wiertło kołki rozporowe 47,40 zł                
2018-06-14 świetlówki i zapłonniki kotłownia 16,60 zł                
2018-06-11 cement listwa stalowa styropian 309,48 zł              
2018-06-11 mocowania do rur medzianych 18,20 zł                
2018-06-11 otulina na rury miedziane 95,20 zł                
2018-06-11 rury i końcówki miedziane 2 035,20 zł          
2018-06-11 rury PCV kanalizacyjne 45,07 zł                
2018-06-11 szlifierka kątowa dyski 440,00 zł              
2018-06-07 szpachla poziomica gładź zaprawa 125,06 zł              
2018-06-05 rury kanalizacyjne 59,34 zł                
2018-05-30 worki budowlane 38,20 zł                
2018-05-29 rury kanalizacyjne 34,83 zł                
2018-05-28 worki budowlane rury kanalizacyjne 28,50 zł                
2018-05-26 zaprawa klejowa 49,98 zł                

WYDATKI



2018-05-25 dłuto do betonu 60,00 zł                
2018-05-24 baterie do łazienki deszczownica 1 077,56 zł          
2018-05-24 klej packa fuga silikon gąbka 352,89 zł              
2018-05-23 pracownicy tygodniówka 1 600,00 zł          
2018-05-22 klej kielnia papier ścierny otwornica kątownik 119,80 zł              
2018-05-22 łącznik ramka gniazdo 51,13 zł                
2018-05-22 rury miedziane 19,46 zł                
2018-05-21 klej obcinarka do płytek folia w płynie tarcze 456,77 zł              
2018-05-21 plafon oświetlenie 89,79 zł                
2018-05-19 płytki łazienka 360,75 zł              
2018-05-15 rury miedziane pianka posadzka 145,11 zł              
2018-05-14 otulina tynk rury miedziane 100,22 zł              
2018-05-12 rury miedziane 110,06 zł              
2018-05-12 rury miedziane 32,83 zł                
2018-05-11 wkręty do drewna opakowanie plastikowe 49,34 zł                
2018-05-10 pianka otulina gips cement rury kanalizacjne 120,89 zł              
2018-05-10 rury cynkowe woda ogrzewanie 280,27 zł              
2018-05-09 rury kanalizacyjne worki budowlane 33,46 zł                
2018-05-09 wywóz gruzu 430,00 zł              
2018-05-02 akcesoria remontowe trójnik kolanko gwintownica 209,08 zł              
2018-05-02 toaleta płytki kabina 4 322,64 zł          
2018-04-30 pracownicy tygodniówka 1 000,00 zł          
2018-04-27 instalacja miedziana grzewczo-wodna 500,95 zł              
2018-04-27 lampa lutnicza butla gazowa 161,70 zł              
2018-04-26 armatura łazienkowa 380,00 zł              
2018-04-26 materiały budowlane łazienka 471,04 zł              
2018-04-26 metalowa szyna do konstrukcji 247,72 zł              
2018-04-26 mocowanie firan i zasłon 169,18 zł              
2018-04-26 środek ognioochronny do drewna 77,87 zł                
2018-04-25 klej 16,00 zł                
2018-03-28 ławki i stoły 1 500,00 zł          
2018-03-08 poręcze oświetlenie 100,00 zł              
2018-03-08 poręcze oświetlenie 100,00 zł              
2018-03-07 otwornica do drewna 11,27 zł                
2018-02-22 poręcz stalowa 79,99 zł                
2018-02-22 poręcz stalowa 239,77 zł              
2018-02-12 puszka kontakt 24,23 zł                
2018-02-12 zestaw wierteł uchwyt wiertarki uniwersalny 136,98 zł              
2018-01-31 oświetlenie 165,10 zł              
2018-01-30 przewód elektryczny 25,50 zł                
2018-01-27 złącza elektryczne 11,97 zł                
2018-01-24 oświetlenie 119,50 zł              
2018-01-23 kosz do biura ochraniacz na podłogę pod krzesło 135,97 zł              
2018-01-08 oświetlenie 65,00 zł                
2018-01-08 oświetlenie 158,68 zł              

RAZEM 35 887,32 zł        


