
                                                   

                                                  
 

ZAPRASZAMY NA JEDNODNIOWE SEMINARIUM   

„KOSZTORYSUJ Z EKSPERTAMI SEKOCENBUD” 
 

które odbędzie się w WARSZAWIE  
19 września 2017 r. (wtorek) 

 

KOSZT UCZESTNICTWA wynosi  
380,00 zł netto (467,40 zł brutto) od osoby 

W cenie: materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, kawa/herbata, woda mineralna, 
ciasteczka, obiad. Cena nie obejmuje: dojazdów, noclegów, całodziennego wyżywienia, 
opłat parkingowych, kosztów delegacji uczestników seminarium. 

UWAGA!  przy zgłoszeniu co najmniej dwóch osób z jednej firmy – dla każdego 
uczestnika RABAT 5 %.  
Czas trwania szkolenia: 8 godzin szkoleniowych od 9:00 do 15:40 (w tym dwie przerwy  
kawowe po 10 min. i jedna przerwa obiadowa 20 min.). 

PROGRAM SEMINARIUM  
�Podstawy prawne w kosztorysowaniu robót budowlanych 
�Rodzaje i rola kosztorysów budowlanych: 
- rodzaje kosztorysów, 
- formy wynagrodzeń i ich wpływ na stosowane zasady kalkulacji wartości robót, 
- rola kosztorysów przy rozliczaniu robót budowlanych, 
- waloryzacja kwoty wynagrodzenia i warunki jej stosowania 
�Skutki prawne wadliwego kosztorysowania dla umów o roboty budowlane 
�Metody kosztorysowania robót budowlanych 
- formuły kalkulacyjne, 
- składniki uproszczonej kalkulacji kosztorysowej, 
- składniki szczegółowej kalkulacji kosztorysowej. 
�Ogólne zasady przedmiarowania robót 
�Źródła cen jednostkowych, wskaźników cenowych i nakładów rzeczowych 
wykorzystywane przy obliczaniu wartości zamówienia i ceny ofertowej 

 

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIA 
UCZESTNICTWA (faks/mail) i dokonanie przedpłaty najpóźniej 10 września 2017 po 
otrzymaniu faktury pro-forma . Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przesłaniem, na 4 
dni przed rozpoczęciem seminarium KARTY UCZESTNICTWA, zawierającej szczegółowe 
informacje organizacyjne. Rezygnacja z udziału w seminarium zgłoszona pisemnie na 14 dni przed 
terminem realizacji powoduje zwrot wpłaconej należności. Rezygnacja zgłoszona w terminie późniejszym, 
skutkuje  powstaniem zobowiązania pokrycia  kosztów udziału w seminarium. W przypadku nie odbycia się 
zajęć z winy organizatora, cała kwota wpłacona na konto organizatora zostanie zwrócona w terminie 7 dni 
od daty odwołania. 

Dodatkowe informacje - OWEOB „PROMOCJA” , Alicja Koziejowska  
tel. 22 24 25 435,  faks 22 24 25 441, e-mail: szkolenia@sekocenbud.pl.  



 ................................................ 
 /miejscowość i data/ 
................................................. 

/pieczątka firmy zgłaszającej/   
     Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych  
                  Budownictwa „PROMOCJA” Sp. z o.o. 

ul. Migdałowa 4, 02-796 WARSZAWA  
     NIP 526-021-04-41 

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA  

Zgłaszamy niżej wymienione osoby na jednodniowe seminarium  
 „KOSZTORYSUJ Z EKSPERTAMI SEKOCENBUD ”  w Warszawie 

19 września 2017 r. (wtorek) 
 

Lp Imi ę i nazwisko Stanowisko w zakł. pracy,  e-mail 

   

   

   

 

DANE DO FAKTURY: ..........................................................................................  
..................................................................................................................................  
............................................................................. NIP: ...........................................  

/dokładna nazwa zakładu pracy, adres z kodem, telefon, fax, e-mail/ 
Zobowiązujemy się do przekazania (po otrzymaniu faktury pro-frma) opłaty za 
uczestnictwo w seminarium w wysokości     . . . . .  zł  brutto na konto firmy OWEOB 
„PROMOCJA”- Bank Pekao S.A. 39 1240 5963 1111 0000 4798 9414 z 
zaznaczeniem „seminarium KOSZTORYSUJ Z EKSPERTAMI  WARSZAWA ”. 
 

Upoważniam OWEOB PROMOCJA Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu 
odbiorcy. 

Rezygnacja z udziału w seminarium w terminie krótszym niż 14 dni przed terminem 
seminarium powoduje powstania zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na 
podstawie faktury wystawionej przez OWEOB „Promocja” 

 

 
 

Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i 
wykorzystanie moich danych w celach marketingowych przez OWEOB PROMOCJA Sp. z o.o. 

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie  ofert firmy drogą elektroniczną (Internet) 

 
 

         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
             pieczątka i podpis  

Jestem osobą fizyczną nie prowadzącą 
działalności gospodarczej 

□ TAK  □ NIE 
(x zaznacz właściwe okienko) 


