
 

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA ROBOTY 
BUDOWLANE 

 

WAŻNE INFORMACJE: 
Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówione zostaną obowiązujące 
przepisy dotyczące ustalania wartości zamówienia na roboty budowlane oraz podstawy, 
metody i zasady opracowania kosztów dla zamówienia na wykonanie robót budowlanych, jak 
również zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Wyjaśnione zostaną 
nowe regulacje dotyczące opracowania kosztorysu inwestorskiego i zasad obliczania 
planowanych kosztów robót budowlanych i kosztów prac projektowych. Wykładowca w 
trakcie zajęć omówi podstawy prawne, ogólne zasady, a także zasady łączenia wartości 
poszczególnych robót w celu ustalania wartości zamówienia na roboty budowlane. Udzielimy 
odpowiedzi, jak zgodnie z obowiązującymi przepisami opracować przedmiar robót i kosztorys 
inwestorski i oszacować wartość zamówienia, aby nie popełnić błędów. 

 
CELE I KORZYŚCI ZE SZKOLENIA: 
 Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu przygotowywania 

dokumentacji i prowadzenia postępowania o udzielanie zamówień na roboty budowlane 
w zakresie szacowania wartości zamówienia na wykonanie robót budowlanych.  

 Poznanie odpowiedzi na następujące pytania: 
 Jaka jest podstawa prawna ustalenia wartości zamówienia na roboty budowlane?  
 W jakim celu ustala się wartość zamówienia? 
 Czy wartość zamówienia na usługi projektowe wlicza się do WZ? 
 Jakie są ogólne zasady ustalenia wartości zamówienia? 
 Jak ustalać WZ w przypadku zamówienia na wykonanie robót budowlanych? 
 Jak ustalać WZ w przypadku zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych? 
 Jak opracować kosztorys inwestorski? 
 Jak obliczać planowane koszty robót budowlanych? 
 Jak obliczać planowane koszty prac projektowych dla robót budowlanych? 
 Jak i gdzie uwzględnić wartość niezbędnych dostaw i usług oddanych do dyspozycji 

wykonawcy? 
 Jak szacować łączną WZ na roboty budowlane? 

 Poznanie najczęściej popełnianych błędów i występujących nieprawidłowości z zakresu 
przedmiotu zajęć.  

 
PROGRAM: 
1. Podstawa prawna i cel ustalenia wartości zamówienia na roboty budowlane. 

 Funkcja szacowania wartości zamówienia.  
 Moment szacowania wartości zamówienia. 



 Podmiot dokonujący ustalania wartości zamówienia. 
2. Ogólne zasady ustalenia wartości zamówienia.  

 Podstawa ustalenia wartości zamówienia. 
 Uwarunkowania i ograniczenia.  

3. Przedmiot zamówienia na roboty budowlane a metoda ustalenie wartości zamówienia. 
 Wykonanie robót budowlanych - na podstawie kosztorysu inwestorskiego. 

 Podstawa do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego. 
 Metoda opracowania kosztorysu inwestorskiego. 
 Elementy kosztorysu inwestorskiego. 
 Planowane koszty robót budowlanych - przykład kosztorysu inwestorskiego. 
 Wartość dostaw i usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy - 

przykłady. 
 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - zamawiający opisuje przedmiot 

zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego PFU. 
 Podstawa do obliczenia planowanych kosztów robót budowlanych. 
 Metoda obliczania planowanych kosztów robót budowlanych. 
 Przykładowe obliczenie planowanych kosztów prac projektowych. 

4. Łączne szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane. 
 Definicje obiektu według ustawy Pzp i ustawy PB. 
 Warunki łącznego szacowania wartości zamówienia. 
 Wyłączenia z obliczenia wartości zamówienia. 

5. Podsumowanie. 
 
ADRESACI: 
Członkowie komisji przetargowych odpowiedzialnych za dokumentację postępowania, 
pracownicy Zamawiającego odpowiedzialni za ustalenie wartości zamówienia, osoby 
weryfikujące kosztorysy inwestorskie, osoby opracowujące kosztorysy inwestorskie 
i przedmiary robót, pracownicy wydziałów budownictwa i inwestycji. 
 



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
13 marca 2023 r. Szkolenie w godzinach 8:30-14:30 

  

Cena: 397 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku 
finansowania szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line z możliwością zadawania pytań, 
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  
certyfikat ukończenia szkolenia. 

DANE  
DO 
KONTAKTU: 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego 
ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa 
Barbara Tekień, tel. 32 206 98 43 wew. 29, barbara.tekien@okst.pl 
Katarzyna Nowak, tel. 32 206 98 43 wew. 28, katarzyna.nowak@okst.pl 
Anna Rawza, tel. 206 80 39 wew. 33, anna.rawza@okst.pl 

 

DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 
Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP  Telefon 

1. Imię i nazwisko uczestnika, stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co 
najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐    
NIE ☐ 

Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: ……………………………………………………………………………………………..………….………. 

Proszę o przesłanie certyfikatu na adres mailowy: ……………………………………………………………………………………………….……………. 
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl.org.pl oraz zawartej w nim Polityce 
prywatności i ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl  
do 8 marca 2023 r. 

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone 
przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z 
obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej 
i przesłanej FV. 
 
 
 
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 


