ORGBUD-SERWIS Sp. z o.o.
ul. Stablewskiego 43
60-916 Poznañ
marketing@orgbud.pl
tel./fax 61 864 25 91 do 95

pieczęć firmowa

Data .............................................................

Centrum Us³ug Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa
Polskiego Zwi¹zku In¿ynierów i Techników Budownictwa
w Poznaniu Sp. z o.o.

ORGBUD-SERWIS Sp. z o.o. w Poznaniu
organizują 2-stopniowe szkolenie z zakresu

ZG£OSZENIE UCZESTNICTWA
Lp.
I STOPIEÑ

II STOPIEÑ

Imię i nazwisko

Cena

1.

................................. zł

2.

................................. zł

1.

................................. zł

2.

................................. zł
RAZEM:

................................. zł

KOSZTORYSOWANIA
ROBÓT
BUDOWLANYCH
I STOPIEŃ - podstawowy
KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Op³atê za uczestnictwo w kursie przekazujemy na konto CUTOB PZITB w Poznaniu,
nr 53.1090.1359.0000.0000.3501.9324 z podaniem tytu³u wp³aty.

..................................................
podpis osoby upoważnionej

Tel.kontaktowy .............................................................

CZAS SZKOLENIA: 6 dni (w dwóch blokach po 3 dni) w godz. 9.00-15.00
(terminy mogą ulec zmianie, zale¿nie od sytuacji epidemicznej):

17-19.06.2020 (poniedzia³ek,wtorek, œroda) oraz
22-24.06.2020 (poniedzia³ek,wtorek, œroda)
II STOPIEŃ - komputerowy
KOMPUTEROWE KOSZTORYSOWANIE na systemie KOBRA

OŚWIADCZENIE
Upoważniam sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
NIP .............................................................
Jestem/nie jestem*) osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.
*)

CZAS SZKOLENIA: 4 dni (od godz. 9.00 do 15.00)
(terminy mogą ulec zmianie, zale¿nie od sytuacji epidemicznej):

6-9.07.2020 (poniedzia³ek - czwartek)
Akredytacja MENiS - kurs zwolniony z VAT

CENA ZA KURS

niepotrzebne skreślić

CENA Z NOCLEGAMI I WY¯YWIENIEM:
.....................................................................................................................
data, imię i nazwisko osoby uprawnionej, pieczęć firmowa

I stopieñ

II stopieñ

850,00 z³

900,00 z³

2 178,40 z³

1 896,30 z³

CENY NOCLEGU ORAZ TERMINY KURSÓW MOG¥ ULEC ZMIANIE!

Uwaga! Cz³onkowie Wielkopolskiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa mog¹ ubiegaæ siê o dofinansowanie
szkoleñ z funduszy WOIIB. Szczegó³y na stronie: www.woiib.org.pl

INFORMACJE O PLANIE ZAJĘĆ
I STOPIEŃ

II STOPIEŃ

Kurs przeznaczony jest dla osób zamierzaj¹cych poznaæ zasady kalkulacji koszto
rysowej robót budowlanych, b¹dŸ te¿ chc¹cych podnieœæ kwalifikacje zawodowe.
W trakcie szkolenia uczestnicy przyswoj¹ sobie rozwi¹zania zalecane przez
Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych oraz usystematyzuj¹ posiadane
wiadomoœci.
Program kursu przygotowano pod k¹tem zapoznania uczestników z aktualn¹
sytuacj¹ prawn¹ w kosztorysowaniu, oraz preferowanymi przez œrodowisko
budowlane metodami i podstawami kalkulacji.
Oprócz zajêæ teoretycznych przewidziana jest praktyka obejmuj¹ca sporz¹dzanie
kalkulacji ofertowych ró¿nymi metodami oraz kalkulacji inwestorskich
w zamówieniach publicznych.









TEMATYKA SZKOLENIA
Wstêp do praktycznego kosztorysowania (obszary kalkulacyjne, rodzaje
kosztorysów, metody kalkulacyjne)
Podstawy kalkulacyjne w kosztorysowaniu ofertowym i inwestorskim
w zamówieniach publicznych
- baza normatywna
- baza cenowa
Zasady przedmiarowania, podzia³ przedmiaru, Wspólny S³ownik Zamówieñ
Kosztorysowe sk³adniki ceny - robocizna, materia³y, praca sprzêtu, narzuty
Æwiczenia z praktycznego kosztorysowania
Praca kontrolna

II stopieñ kursu poleca siê kosztorysowcom chc¹cym zapoznaæ siê z zasadami
kalkulacji komputerowej. Program kursu ukierunkowany jest g³ównie na praktyczne
æwiczenia w sporz¹dzaniu kosztorysów ofertowych lub inwestorskich, równie¿
w sferze zamówieñ publicznych, z wykorzystaniem aktualnych podstaw rzeczowych
oraz cenowych.
Celem zajêæ jest zaznajomienie uczestników z aktualn¹ sytuacj¹ prawn¹, a tak¿e
z mo¿liwoœciami doboru metod, technik i podstaw kalkulacji, m.in. z “Polskich
standardów kosztorysowania robót budowlanych” zalecanych do stosowania przez
Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych.
Podstaw¹ æwiczeñ bêdzie najnowsza wersja profesjonalnego systemu
kosztorysowania KOBRA.
TEMATYKA SZKOLENIA
Wprowadzenie do komputerowych systemów kosztorysowania
Ogólne wskazówki obs³ugi komputerów
Obs³uga funkcji systemu KOBRA
Sporz¹dzanie przedmiaru robót
Sporz¹dzanie kosztorysów inwestorskich dla potrzeb zamówieñ publicznych wg Prawa Zamówieñ Publicznych i rozp. Ministra Infrastruktury z 18.05.2004 r.
 Sporz¹dzanie kosztorysów ofertowych
 Samodzielne opracowanie kosztorysu z wykorzystaniem otrzymanego
przedmiaru robót - praca kontrolna
 Omówienie wyników pracy kontrolnej






INFORMACJE ORGANIZACYJNE
 UWAGA! Podane terminy s¹ orientacyjne, zale¿ne od dynamicznie rozwijaj¹cej siê sytuacji epidemicznej.
 Zg³aszaj¹cy siê mog¹ wybraæ stopieñ kursu odpowiedni do swoich umiejêtnoœci, b¹dŸ uczestniczyæ w obu proponowanych wariantach.
 Zajêcia prowadziæ bêdzie wysokokwalifikowana kadra wyk³adowców z wy¿szych uczelni, rzeczoznawców i ekspertów kosztorysowania, z udzia³em autorów efektywnych systemów kosztorysowania
i harmonogramowania robót.
 Uczestnicy otrzymuj¹ œwiadectwo ukoñczenia ca³ego kursu lub poszczególnych stopni, zale¿nie od uczestnictwa.
 Uczestnicy kursu spoza Poznania koszty przejazdu pokrywaj¹ w ramach delegacji wystawionej przez jednostkê deleguj¹c¹.
 Za³¹czone "Zg³oszenie uczestnictwa" nale¿y przes³aæ na adres: e-mail: marketing@orgbud.pl.
 Op³atê za uczestnictwo w kursie mo¿na wp³aciæ na konto CUTOB PZITB w Poznaniu:

nr 53 1090 1359 0000 0000 3501 9324 z podaniem tytu³u wp³aty, lub uiœciæ w kasie CUTOB - PZiTB, Poznañ, ul. Wieniawskiego 5/9, pok. 209, w godz. od 700 do 1500





Przyjêcie zg³oszenia na kurs zostanie potwierdzone kart¹ uczestnictwa zawieraj¹c¹ informacje o miejscu i godzinie rozpoczêcia kursu, warunkach zakwaterowania i wy¿ywienia.
W przypadku rezygnacji z kursu w tygodniu poprzedzaj¹cym jego rozpoczêcie - uczestnicy otrzymuj¹ zwrot 80% wp³aconej kwoty.
Kurs I i II stopnia odbêdzie siê w sali wyk³adowej ORGBUD-SERWIS w Poznaniu, ul. Stablewskiego 43.
Dodatkowe informacje w sprawie kursu mo¿na uzyskaæ w:
ORGBUD-SERWIS - Poznañ, ul. Stablewskiego 43, tel. 61 864-25-91 do 94 wew. 32, e-mail: marketing@orgbud.pl

