
  
 

 
 

WYKŁADOWCA – mgr in ż. Wiesława Sikorska-Ożgo 
 

Absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej; w latach 1983-1989, w 
ramach działalności Ośrodka Norm i Cen Budowlanych Instytutu ORGBUD, koordynowała prace 
przy tworzeniu urzędowej bazy normatywnej do kosztorysowania (KNR-ów); od 1992 roku ekspert 
SEKOCENBUD, redaktor prowadzący czterech wydawnictw SEKOCENBUD z zakresu cen robót 
ogólnobudowlanych i cen czynników produkcji oraz autorka dwóch KNR-ów wydanych przez 
OWEOB PROMOCJA, ekspertyz dotyczących wyceny i rozliczeń robót budowlanych a także 
publikacji w „Licz i buduj”, współautorka „Vademecum Kosztorysanta” i poradnika 
„Kosztorysowanie w budownictwie”. Od 1984 roku wykładowca na kursach kosztorysowania 
robót budowlanych, a od 2011 roku na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej,  
w latach 1994-1995 trener w UZP. 

 
PROGRAM SEMINARIUM 

 

1. Podstawy prawne szacowania Wartości Zamówienia 
2. Metody szacowania Wartości Zamówienia  

2.1. Planowane koszty prac projektowych (KPP) oraz planowane koszty robót budowlanych (KRB) 
jako szacunkowa wartość zamówienia „łącznego – zaprojektuj i wybuduj” 

– kiedy szacujemy WZ = KPP + KRB?, 
–    metody szacowania KPP i KRB, 
– podstawy rzeczowe i cenowe szacowania planowanych kosztów (KPP i KRB). 

2.2. Kosztorys inwestorski – szacowanie wartości zamówienia na etapie sporządzania 
dokumentacji projektowej (WK)  
a) 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. 
b) podstawy techniczne: 

– 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. 
c) podstawy cenowe: 

– ceny jednostkowe robót i źródła ich pozyskania, 
– kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych robót. 

3. Metoda kosztorysowania inwestorskiego. 
4. Najczęstsze błędy popełniane przy sporządzaniu kosztorysów inwestorskich. 

 
 

UCZESTNICY otrzymaj ą PREZENT -  cennik SEKOCENBUD na CD (wyd. z 2016 r.) 
oraz BONY umożliwiaj ące zakup z  50% rabatem: 

- wybranego programu kosztorysowego z rodziny SeKo (program zawiera aktualne cenniki SEKOCENBUD)  

-  nowego, uaktualnionego wydania poradnika KOSZTORYSOWANIE W BUDOWNICTWIE. 
 

KONTAKT - 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 



 
 

 
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA  
 

Tytuł seminarium: SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY 
BUDOWLANE 
Miejsce i termin seminarium: Warszawa, 28 listopada 2017 (wtorek) 
Czas trwania seminarium:  
8 godzin szkoleniowych od 9:00 do 15:40 
Dane uczestników seminarium: 
Lp. Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon kontaktowy 
    
    
    
    
    
Dane instytucji zgłaszającej (dane do faktury): 
Nazwa firmy/instytucji  
Adres siedziby   
NIP: Adres e-mail: 
 
Warunki uczestnictwa: 
1. Zgłoszenia w formie pisemnej (podpisany formularz zgłoszenia) przyjmujemy do 17 listopada 2017 r. 
2. Opłata za udział w seminarium wynosi 380 zł netto (cena brutto 467,40 zł) od osoby (przy 
zgłoszeniu co najmniej dwóch osób z jednej firmy – rabat 5% dla każdego uczestnika). 
Całkowita kwota za seminarium w wysokości ............................zł brutto zostanie wpłacona po 
otrzymaniu faktury pro-forma (najpó źniej  21 istopada 2017) na konto OWEOB  PROMOCJA, Bank 
Pekao S.A. 39 1240 5963 1111 0000 4798 9414, tytuł przelewu „seminarium”. 
Opłata obejmuje materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, kawa/herbata, woda mineralna, ciasteczka, 
obiad.  
3. Rezygnacja możliwa tylko w formie pisemnej, najpóźniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć. Brak 
rezygnacji powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury 
wystawionej przez OWEOB PROMOCJA Sp. z o.o. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo  do zmiany wykładowcy, zmiany terminu seminarium lub do ich 
odwołania. W przypadku odwołania seminarium z winy organizatora, pełna kwota wpłacona na konto 
organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od daty odwołania. 
 

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

 
 

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) 


