
                                                                                                         
 

ZAPRASZAMY NA  JEDNODNIOWE SEMINARIUM   

 „Kosztorys inwestorski – szacowanie wartości 

zamówienia na etapie sporządzania 

dokumentacji projektowej (WK)” 

które odbędzie się w WARSZAWIE  

23 maja 2017r. (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 parkingo-
wych, 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.). 
 

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIA 
UCZESTNICTWA (faks/mail) i dokonanie przedpłaty najpóźniej do 9 maja 2017 r. po 
otrzymaniu faktury pro-forma.  
W przypadku braku miejsc DECYDUJE KOLEJNO ŚĆ ZGŁOSZEŃ. 

 

Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przesłaniem, na 4 dni przed rozpoczęciem 
seminarium KARTY UCZESTNICTWA, zawierającej szczegółowe informacje 
organizacyjne.  

 

Rezygnacja z udziału, zgłoszona w terminie późniejszym niż 14 dni przed terminem 
seminarium, powoduje konieczność pokrycia pełnych kosztów udziału w wybranym 
seminarium. W przypadku odwołania seminarium z winy Organizatora, pełna kwota 
wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 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, a.koziejowska@sekocenbud.pl, programy@sekocenbud.pl 
 

 



 
  

„Kosztorys inwestorski – szacowanie wartości 
zamówienia na etapie sporządzania 
dokumentacji projektowej (WK)” 

Warszawa, 23 maja 2017  (wtorek) 
 

       
PROGRAM SEMINARIUM 

 

     1.  Podstawy prawne sporządzania kosztorysów inwestorskich: 
– rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.  

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego... 

– CPV – Wspólny Słownik Zamówień. 
 

2. Podstawy techniczne sporządzania kosztorysów inwestorskich: 
– dokumentacja projektowa, 
– przedmiar robót w kosztorysie inwestorskim oraz przedmiar  

będący częścią składową dokumentacji projektowej, 
– Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  
 Budowlanych (STWiORB), 
– założenia wyjściowe do kosztorysowania sporządzone  
      wg ustaleń z Zamawiającym. 
 

3. Podstawy cenowe sporządzania kosztorysów inwestorskich: 
– ceny jednostkowe robót i źródła ich pozyskania, 
– kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych robót. 
 

4. Metoda kosztorysowania inwestorskiego. 
 

5. Przykład kosztorysu inwestorskiego - omówienie. 
 

6. Najczęstsze błędy popełniane przy sporządzaniu kosztorysów    
       inwestorskich. 

 
 
 
 

 
 



................................................ 
 /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 
 

 

Z G Ł O S Z E N I E    U C Z E S T N I C T W A 
Zgłaszamy niżej wymienione osoby na seminarium 

 „Kosztorys inwestorski – szacowanie wartości zamówienia 

na etapie sporządzania dokumentacji projektowej (WK)” 

 w Warszawie 23 maja 2017 r. (wtorek) 

Lp. Imię 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-forma) 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 Kosztorys inwestorski – szacowanie wartości zamówienia na etapie 
sporządzania dokumentacji projektowej (WK)” .  
Upoważniam OWEOB PROMOCJA Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 

Rezygnacja z udziału w terminie późniejszym niż 14 dni przed terminem seminarium powoduje 
powstanie 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) 



 
DLA UCZESTNIKÓW SEMINARIUM SPECJALNA OFERTA  

NA ZAKUP PROGRAMÓW KOSZTORYSOWYCH  

SeKo PRIX-WKI 11.2 i SeKo WKI 11.2 
Uczestnicy seminarium otrzymają BON RABATOWY 

umożliwiaj ący zakup programów kosztorysowych z rabatem. 
 

 

Program kosztorysowy SeKo PRIX-WKI 11.2 pozwala na tworzenie kosztorysów 
metodą szczegółową, uproszczoną lub łącząc obie te metody (metodą mieszaną), jak 
również na szacowanie wartości kosztorysowej inwestycji (WKI), planowanych 
kosztów prac projektowych i robót budowlanych (PKPPIRB).  Jest to unikalne 
połączenie zaawansowanego programu kosztorysowego z aplikacją do wyceny wartości 
inwestycji. Dostępny w programie import plików .ifc pozwala na pracę w technologii BIM 
(Building Information Modeling). 

 

Cena SeKo PRIX WKI 11.2 uwzględniająca rabat:  

1.500,00 zł + 23% VAT (1.845,00 zł brutto) 
Cena katalogowa wynosi  2.900,00 zł + 23% VAT (3.567,00 zł brutto) 
 

W cenie programu SeKo PRIX WKI komplet aktualnych cenników SEKOCENBUD na 
CD: RMS-MAX, Biuletyny cen robot, Biuletyny cen robót scalonych, Biuletyny cen robót 
zagregowanych, Wskaźniki cenowe WKI (Wartość Kosztorysowa Inwestycji). 
 

 

Program kosztorysowy SeKo WKI 11.2 może być wykorzystywany do: 
• Szacowania wartości kosztorysowej inwestycji -  na etapie sporządzania programu 

inwestycji, 
• Szacowania wartości zamówienia na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego: 
� obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
� obliczania planowanych kosztów robót budowlanych 

• Sporządzania kosztorysów metodą uproszczoną 
 

SeKo WKI może służyć również do wyceny wartości odtworzeniowej i rzeczywistej 
obiektów budowlanych.  
 

Dostępny w programie import plików .ifc pozwala na pracę w technologii BIM (Building 
Information Modeling). 

 

Cena SeKo WKI 11.2 uwzględniająca rabat:  
693,00 zł + 23% VAT (852,39 zł brutto) 
Cena katalogowa wynosi  990,00 zł + 23% VAT (1.217,70 zł brutto) 
 

SeKo WKI umożliwia import cenników SEKOCENBUD przeznaczonych do kosztorysowania 
metodą uproszczoną oraz do wyceny WKI.  
W cenie programu SeKo WKI komplet aktualnych cenników SEKOCENBUD na CD: 
Biuletyny cen robot, Biuletyny cen robót scalonych, Biuletyny cen robót zagregowanych, Wskaźniki 
cenowe WKI (Wartość Kosztorysowa Inwestycji). 
 

 

DOSTAWA PROGRAMÓW (na terenie Polski) GRATIS! 
 
 

 


