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KOSZTORYS INWESTORSKI I PRZEDMIAR ROBÓT W ZAMÓWIENIACH 
PUBLICZNYCH. WERYFIKACJA FORMALNA. 

 
 
 

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych zaprasza na jednodniowe szkolenie online, 
którego przedmiotem będą zasady opracowania i weryfikacji formalnej kosztorysu 
inwestorskiego oraz przedmiaru robót w zamówieniach publicznych.  
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są bardzo sformalizowane i łatwo jest 
popełnić liczne błędy formalne przy przygotowaniu dokumentacji postępowania oraz przy 
szacowaniu wartości zamówienia. Opracowanie tych dokumentów jest zazwyczaj zlecane 
firmom zewnętrznym, jednak to Zamawiający ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 
opracowanie. 
Szkolenie skierowane jest do: 

- osób opracowujących kosztorys inwestorski i przedmiar robót, 
- pracowników Zamawiającego odpowiedzialnych za odbiór kosztorysu inwestorskiego i 
przedmiaru robót od osób/firm je opracowujących, 
- osób weryfikujących kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót, 
- członków komisji przetargowych odpowiedzialnych za dokumentację postępowania. 

 
 
Program i tematyka szkolenia 
Rodzaje rozliczeń robót budowlanych. 
Istotne dla sporządzenia kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych – wyciąg z omówieniem. 
Opinia Urzędu Zamówień Publicznych dotycząca zamawiania kosztorysu inwestorskiego i 
przedmiaru robót w ramach tzw. „dokumentacji projektowo-kosztorysowej”. 
Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane. 
Podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego: prawne, techniczne, rzeczowe, 
finansowo-kosztowe. 
Funkcje kosztorysu inwestorskiego w zamówieniach publicznych. 
Zasady sporządzenia kosztorysu inwestorskiego wynikające z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku. 
Wymagania formalne przy sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego. 
Założenia wyjściowe do kosztorysowania. 
Przedmiar robót jako element dokumentacji projektowej. 
Podstawy do sporządzenia przedmiaru robót. 
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Zasady sporządzania przedmiaru robót wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 02.09.2004 roku.  
Analiza porównawcza przedmiarów robót (z kosztorysu inwestorskiego i będącego 
elementem opisu przedmiotu zamówienia). 
 
Weryfikacja formalna: 
- kosztorysu inwestorskiego, 
- przedmiaru robót. 
Weryfikacja kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na przykładach – ćwiczenie. 
 
Szkolenie obejmuje łącznie 7 godzin lekcyjnych: 
8:45-9:00 (wprowadzenie do platformy szkoleniowej online) 
9:00-10:30 (2 godziny lekcyjne) 
10:30-10:45 Przerwa 
10:45-12:15 (2 godziny lekcyjne) 
12:15-12:30 Przerwa 
12:30-14:00 (2 godziny lekcyjne) 
14:00-14:15 Przerwa 
14:15-15:00 (1 godzina lekcyjna) 
 
Data szkolenia: 
14.01.2021 r. godz.: 8:45 do 15:00 
 
Wymagania sprzętowe: 
Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy); 
2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej); 
System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 
(zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS. 
Stabilne łącze internetowe. 
Szkolenie prowadzone jest na platformie on-line ClickMeeting (nie jest wymagane żadne 
dodatkowe oprogramowanie).  
 
Koszt szkolenia: 
Koszt szkolenia za 1 osobę wynosi: 395,00 zł (nie jest obciążony podatkiem VAT) i obejmuje 
wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia. 
 
W ramach materiałów szkoleniowych każdy z uczestników otrzyma Polskie Standardy 
Kosztorysowania Robót Budowlanych, Wydanie II, Warszawa 2017 (wysyłamy pocztą). 
Każdy z uczestników na zakończenie szkolenia otrzyma certyfikat SKB. 

Zajęcia poprowadzą wieloletni praktycy oraz Rzeczoznawcy Kosztorysowi SKB. 

W trakcie szkolenia oczywiście będzie możliwość zadawania pytań. 

Serdecznie zapraszamy. 


