
W ramach PRENUMERATY wydawnictw SEKOCENBUD na rok 2017 zamawiam (proszę wypełnić właściwe pozycje):

Prenumerata
2017 KARTA ZAMÓWIENIA

Lp. Nazwa wydawnictwa SEKOCENBUD
Cena brutto 

w zł
Ilość

Wartość 
(cena brutto × ilość)

PRENUMERATA NIEBIESKA – wydawnictwa broszurowe SEKOCENBUD (VAT 8%)

I Komplet wydawnictw broszurowych – zawiera poz. 1-5 oraz porady i konsultacje telefoniczne 2 112,00
II Więcej niż jeden Komplet wydawnictw broszurowych (jak wyżej) – cena za każdy komplet 1 903,00
1 Zestaw informacji o cenach czynników produkcji – zawiera IMB, IMI, IME, IRS 578,00
2 Zestaw biuletynów cen robót prostych  – zawiera BRZ, BRB, BRI, BRE, BRR 462,00
3 Zestaw biuletynów cen robót scalonych – zawiera BCA, BCD, BCP 347,00
4 Zestaw biuletynów cen robót zagregowanych  – zawiera BCO cz.I, BCO cz.II, BCM, WKI 654,00
5 Zestaw waloryzacyjno-regionalny  – zawiera BCR, ZWW i Błyskawicę 345,00
6 Zestaw 12 miesięczników BŁYSKAWICA 127,00
7 Zestaw modernizacyjno-remontowy  – zawiera BRR, BCM i Błyskawicę 329,00

PRENUMERATA ELEKTRONICZNA – wydawnictwa SEKOCENBUD (VAT 23%)

III
Komplet wydawnictw  CD    on-line    (zaznaczyć wybór)* 
– zawiera poz. 8, 9-11, roczny dostęp do portalu e-SEKOCENBUD 
oraz porady i konsultacje telefoniczne 

pierwsze stanowisko 1 781,00

kolejne stanowisko 1 555,00

8
Zestaw informacji o cenach czynników produkcji – wersja MAX 
CD    on-line    (zaznaczyć wybór)* – zawiera IMB, IMI, IME, IRS 
oraz ceny materiałów i sprzętu z portalu e-SEKOCENBUD

pierwsze stanowisko 765,00

kolejne stanowisko 695,00

8a Zestaw informacji o cenach czynników produkcji CD    on-line    (zaznaczyć wybór)* 
– zawiera IMB, IMI, IME, IRS

pierwsze stanowisko 665,00
kolejne stanowisko 598,00

9 Zestaw biuletynów cen robót  CD    on-line    (zaznaczyć wybór)*
– zawiera BRZ, BRB, BRI, BRE, BRR

pierwsze stanowisko 540,00
kolejne stanowisko 485,00

10 Zestaw biuletynów cen robót scalonych  CD    on-line    (zaznaczyć wybór)* 
– zawiera BCA, BCD, BCP

pierwsze stanowisko 374,00
kolejne stanowisko 338,00

11 Zestaw biuletynów cen robót zagregowanych  CD    on-line    (zaznaczyć wybór)* 
–  zawiera BCO cz.I, BCO cz.II, BCM

pierwsze stanowisko 572,00
kolejne stanowisko 517,00

12 Wartość kosztorysowa Inwestycji – wskaźniki cenowe WKI  CD    on-line    
(zaznaczyć wybór)*

pierwsze stanowisko 220,00
kolejne stanowisko 198,00

13 Zestaw miesięczników Błyskawica  CD    on-line    (zaznaczyć wybór)*
pierwsze stanowisko 199,00
kolejne stanowisko 180,00

14 Biuletyn cen ubezpieczeniowych BCU  CD    on-line    (zaznaczyć wybór)*
pierwsze stanowisko 148,00
kolejne stanowisko 137,00

PRENUMERATA PLATYNOWA – dla posiadaczy programu  PRIX -WKI (numer licencji) (VAT 23%)

IV
Komplet wydawnictw CD    on-line    (zaznaczyć wybór)*
– zawiera poz. 8, 9-12, roczny dostęp do portalu e-SEKOCENBUD 
oraz porady i konsultacje telefoniczne

pierwsze stanowisko 1 436,00

kolejne stanowisko 1 292,00

15 Aktualizacje programu  PRIX-WKI
pierwsze stanowisko 557,00
kolejne stanowisko 120,00

PRENUMERATA ZŁOTA – dla posiadaczy programu  ,  PRIX  i   SMART (numer licencji) (VAT 23%)

V
Komplet wydawnictw  CD    on-line    (zaznaczyć wybór)*
– zawiera poz. 8, 9-11, roczny dostęp do portalu e-SEKOCENBUD 
oraz porady i konsultacje telefoniczne

pierwsze stanowisko 1 352,00

kolejne stanowisko 1 217,00

16 Aktualizacje programu  PRIX
posiadana wersja  (proszę zaznaczyć wersję programu):   pełna / plus

pierwsze stanowisko 500,00
kolejne stanowisko 110,00

17 Aktualizacje programu  SMART
pierwsze stanowisko 427,00
kolejne stanowisko 88,00

PRENUMERATA SREBRNA – dla posiadaczy programu  -WKI  i   WKI-Plan (numer licencji) (VAT 23%)

VI
Komplet wydawnictw CD    on-line    (zaznaczyć wybór)*
– zawiera poz. 9-12, roczny dostęp do portalu e-SEKOCENBUD  
oraz porady i konsultacje telefoniczne

pierwsze stanowisko 1 043,00

kolejne stanowisko 925,00

18 Aktualizacje programu  WKI
pierwsze stanowisko 345,00
kolejne stanowisko 69,00

VII PORADY I KONSULTACJE TELEFONICZNE 166,00

* przy wyborze on-line podać adres e-mail (patrz: Dane zamawiającego)

Dane zamawiającego do faktur do wysyłek

NAZWA FIRMY 
(imię i nazwisko):

ULICA I NUMER: 

KOD POCZTOWY 
I MIEJSCOWOŚĆ:

NIP: telefon / faks, e-mail
(konieczny przy wyborze on-line)

GRUPY ODBIORCÓW:
zaznaczyć wybór ( )

 INWESTOR      FIRMA WYKONAWCZA      BIURO PROJEKTOWE      RZECZOZNAWCA      BIURO KOSZTORYSOWE     

 FIRMA UBEZPIECZENIOWA      INNA (jaka?) ...............................................................................................................................................................

Jestem osobą fi zyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej:          TAK            NIE          (zaznaczyć wybór)

   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 fi rmy drogą elektroniczną (Internet).
(pieczątka, podpis zamawiającego)

Opłatę za prenumeratę prosimy przekazać na konto OWEOB PROMOCJA Sp. z o.o.: 

Bank Pekao S.A. O/Warszawa nr r-ku  39 1240 5963 1111 0000 4798 9414 
Faktura zostanie Państwu wystawiona po otrzymaniu wpłaty. 

Zamówienia prosimy przesyłać na adres:

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych 
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. – Dział Obsługi Klienta
02-796 Warszawa, ul. Migdałowa 4; NIP 526-021-04-41

 22 24-25-412,   22 24-25-441 
 prenumerata@sekocenbud.pl 

www.sekocenbud.pl
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy XIII Wydz. Gosp. KRS 0000092639, Kapitał zakładowy 109 800 zł

Lp. Nazwa wydawnictwa SEKOCENBUD
Cena brutto 

w zł
Ilość

Wartość 
(cena brutto × ilość)

VIII Prenumerata pojedynczych wydawnictw (VAT 8%)

1a Informacja o cenach materiałów budowlanych IMB – kpl. (4 egz.) KWARTALNIK 165,00

1b Informacja o cenach materiałów instalacyjnych IMI – kpl. (4 egz.) KWARTALNIK 151,00

1c Informacja o cenach materiałów elektrycznych IME – kpl. (4 egz.) KWARTALNIK 149,00

1d Informacja o stawkach robocizny koszt. oraz cenach najmu sprzętu budowlanego IRS – kpl. (4 egz.) KWARTALNIK 163,00

2a Biuletyn cen robót ziemnych-inżynieryjnych BRZ – kpl. (4 egz.) KWARTALNIK 109,00

2b Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB – kpl. (4 egz.) KWARTALNIK 110,00

2c Biuletyn cen robót instalacyjnych – inwestycyjnych i remontowych BRI – kpl. (4 egz.) KWARTALNIK 112,00

2d Biuletyn cen robót elektrycznych –  inwestycyjnych i remontowych BRE – kpl. (4 egz.) KWARTALNIK 108,00

2e Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych BRR – kpl. (4 egz.) KWARTALNIK 137,00

3a Biuletyn cen asortymentów robót BCA – kpl. (4 egz.) KWARTALNIK 152,00

3b Biuletyn cen robót drogowych, mostowych i torowych BCD, uwzględniający warunki OST– kpl. (4 egz.) KWARTALNIK 175,00

3c Biuletyn cen robót przygotowawczych BCP – kpl. (4 egz.) KWARTALNIK 106,00

4a Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO  cz. I – Obiekty kubaturowe – kpl. (4 egz.) KWARTALNIK 230,00

4b Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO  cz. II – Obiekty inżynieryjne – kpl. (4 egz.) KWARTALNIK 191,00

4c Biuletyn cen  modernizacji i remontów BCM – kpl. (4 egz.) KWARTALNIK 171,00

4d Wartość kosztorysowa inwestycji – wskaźniki cenowe WKI – kpl. (4 egz.) KWARTALNIK 172,00

5a Biuletyn cen regionalnych w budownictwie BCR – kpl. (4 egz.) KWARTALNIK 131,00

5b Zagregowane wskaźniki waloryzacyjno-prognostyczne ZWW – kpl. (4 egz.) KWARTALNIK 130,00

19 Biuletyn cen ubezpieczeniowych BCU (broszura) – kpl. (2 egz.) PÓŁROCZNIK 104,00

Cena brutto w zł

IX e-SEKOCENBUD – całoroczny dostęp do portalu baz cenowych (proszę podać login) (w tym VAT 23%)

20 Dla posiadaczy kompletów wydawnictw lub 
programów   

pierwsze stanowisko 233,00

kolejne stanowisko 119,00(proszę podać  numer licencji)

21 Dla pozostałych użytkowników
pierwsze stanowisko 408,00

kolejne stanowisko 265,00

RAZEM:


