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* ceny z rabatem obowiązują wyłącznie przy dokonaniu wpłaty i przesłaniu zamówienia do 20 października 2021 r.
** przy wyborze on-line podać adres e-mail (patrz: Dane zamawiającego)
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W ramach PRENUMERATY wydawnictw SEKOCENBUD na rok 2022 zamawiam (proszę wypełnić właściwe pozycje):

KARTA ZAMÓWIENIA
w OKRESIE RABATOWYM*

Prenumerata
2022

Lp. Nazwa wydawnictwa SEKOCENBUD
Cena brutto 

w zł
bez rabatu 

Ilość Wartość 
(cena brutto × ilość)

VII Prenumerata pojedynczych wydawnictw (w tym VAT 8%)

1a Informacja o cenach materiałów budowlanych IMB – kpl. (4 egz.) KWARTALNIK 240,00
1b Informacja o cenach materiałów instalacyjnych IMI – kpl. (4 egz.) KWARTALNIK 221,00
1c Informacja o cenach materiałów elektrycznych IME – kpl. (4 egz.) KWARTALNIK 216,00
1d Informacja o stawkach robocizny koszt. oraz cenach najmu sprzętu budowlanego IRS – kpl. (4 egz.) KWARTALNIK 241,00
2a Biuletyn cen robót ziemnych-inżynieryjnych BRZ – kpl. (4 egz.) KWARTALNIK 158,00
2b Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB – kpl. (4 egz.) KWARTALNIK 188,00
2c Biuletyn cen robót instalacyjnych – inwestycyjnych i remontowych BRI – kpl. (4 egz.) KWARTALNIK 164,00
2d Biuletyn cen robót elektrycznych – inwestycyjnych i remontowych BRE – kpl. (4 egz.) KWARTALNIK 157,00
2e Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych BRR – kpl. (4 egz.) KWARTALNIK 200,00
3a Biuletyn cen asortymentów robót BCA – kpl. (4 egz.) KWARTALNIK 222,00
3b Biuletyn cen robót drogowych, mostowych i torowych BCD, uwzględniający warunki OST – kpl. (4 egz.) KWARTALNIK 255,00
3c Biuletyn cen robót przygotowawczych BCP – kpl. (4 egz.) KWARTALNIK 154,00
4a Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO  cz. I – Obiekty kubaturowe – kpl. (4 egz.) KWARTALNIK 337,00
4b Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO  cz. II – Obiekty inżynieryjne – kpl. (4 egz.) KWARTALNIK 310,00
4c Biuletyn cen  modernizacji i remontów BCM – kpl. (4 egz.) KWARTALNIK 250,00
4d Wartość kosztorysowa inwestycji – wskaźniki cenowe WKI – kpl. (4 egz.) KWARTALNIK 251,00
5a Biuletyn cen regionalnych w budownictwie BCR – kpl. (4 egz.) KWARTALNIK 191,00
5b Zagregowane wskaźniki waloryzacyjno-prognostyczne ZWW – kpl. (4 egz.) KWARTALNIK 190,00
18 Biuletyn cen ubezpieczeniowych BCU (broszura) – kpl. (2 egz.) PÓŁROCZNIK 152,00

RAZEM:

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. 

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 fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej:          TAK            NIE          (zaznaczyć wybór)

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

www.sekocenbud.pl

zamówienia prosimy przesyłać na adres:

ośrodek wdrożeń ekonomiczno-organizacyjnych 
Budownictwa promocja sp. z o.o. – dział obsługi klienta
02-670 warszawa, ul. puławska 182; Nip 526-021-04-41
sąd rej. dla m.st. warszawy Xiii wydz. Gosp. krs 0000092639, kapitał zakładowy 109 800 zł

(pieczątka, podpis zamawiającego)

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zamówienia (zgodnie z art. 6 pkt. 1 RODO). Okres przetwarzania 
danych jest równy okresowi realizacji celu przetwarzania rozszerzonym o okres przedawnienia roszczeń określony w Art. 118 Kodeksu cywilnego (3 lata) lub inne 
przepisy prawa. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeno-
szenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administratorem 
danych osobowych jest Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182. Dokładniejsze 
informacje o stosowaniu RODO znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej pod adresem: www.sekocenbud.pl/firma/rodo/

Lp. Nazwa wydawnictwa SEKOCENBUD
Cena brutto w zł 

Ilość Wartość 
(cena brutto × ilość)bez rabatu Z RABAtEM*

PRENUMERATA NIEBIESKA – wydawnictwa broszurowe SEKOCENBUD (w tym VAT 8%)

I Komplet wydawnictw broszurowych – zawiera poz. 1-6 3 100,00 2 814,00
II Więcej niż jeden Komplet wydawnictw broszurowych (jak wyżej) – cena za każdy komplet 2 794,00 2 520,00
1 Zestaw informacji o cenach czynników produkcji – zawiera IMB, IMI, IME, IRS 870,00 799,00
2 Zestaw biuletynów cen robót prostych  – zawiera BRZ, BRB, BRI, BRE, BRR 708,00 637,00
3 Zestaw biuletynów cen robót scalonych – zawiera BCA, BCD, BCP 530,00 477,00
4 Zestaw biuletynów cen robót zagregowanych  – zawiera BCO cz.I, BCO cz.II, BCM, WKI 1 012,00 902,00
5 Zestaw waloryzacyjno-regionalny  – zawiera BCR, ZWW 355,00 329,00
6 Zestaw 12 miesięczników BŁYSKAWICA 177,00 162,00

PRENUMERATA ELEKTRONICZNA – wydawnictwa SEKOCENBUD (w tym VAT 23%)

III Komplet wydawnictw  CD    on-line    (zaznaczyć wybór)**  
– zawiera poz. 7-10 

pierwsze stanowisko 2 517,00 2 344,00
kolejne stanowisko 2 201,00 1 981,00

7
Zestaw informacji o cenach czynników produkcji  CD    on-line    
(zaznaczyć wybór)** – zawiera IMB, IMI, IME, IRS oraz ceny materiałów i sprzętu 
z portalu SekocenbudNET

pierwsze stanowisko 1 072,00 994,00
kolejne stanowisko 975,00 899,00

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

pierwsze stanowisko 757,00 660,00
kolejne stanowisko 680,00 594,00

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

pierwsze stanowisko 617,00 570,00
kolejne stanowisko 554,00 512,00

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

pierwsze stanowisko 833,00 735,00
kolejne stanowisko 752,00 659,00

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

pierwsze stanowisko 309,00 291,00
kolejne stanowisko 280,00 263,00

12 Zestaw miesięczników Błyskawica  CD    on-line     
(zaznaczyć wybór)**

pierwsze stanowisko 281,00 257,00
kolejne stanowisko 252,00 232,00

13 Biuletyn cen ubezpieczeniowych BCU  CD    on-line     
(zaznaczyć wybór)**

pierwsze stanowisko 206,00 188,00
kolejne stanowisko 192,00 172,00

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

IV Komplet wydawnictw  CD    on-line    (zaznaczyć wybór)**
– zawiera poz. 7-11

pierwsze stanowisko 2 033,00 1 759,00
kolejne stanowisko 1 828,00 1 597,00

14 Aktualizacje programu  PRIX-WKI
pierwsze stanowisko 557,00 477,00
kolejne stanowisko 120,00 98,00

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

V Komplet wydawnictw  CD    on-line    (zaznaczyć wybór)**
– zawiera poz. 7-10

pierwsze stanowisko 1 914,00 1 653,00
kolejne stanowisko 1 722,00 1 460,00

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

pierwsze stanowisko 500,00 425,00
kolejne stanowisko 110,00 94,00

16 Aktualizacje programu  SMARt
pierwsze stanowisko 427,00 363,00
kolejne stanowisko 88,00 75,00

PRENUMERATA SREBRNA – dla posiadaczy programu  -WKI  (numer licencji)  (w tym VAT 23%)

VI Komplet wydawnictw  CD    on-line    (zaznaczyć wybór)**
– zawiera poz. 8-11

pierwsze stanowisko 1 476,00 1 327,00
kolejne stanowisko 1 309,00 1 178,00

17 Aktualizacje programu  WKI
pierwsze stanowisko 345,00 295,00
kolejne stanowisko 69,00 59,00


