
 

 

 

Warszawa, 3 marca 2021 r. 

 

 

Szanowni Państwo !!! 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych miło mi zaprosić Państwa na XII 

Konferencję SKB pt. „Opis i szacowanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w świetle 

postanowień nowej ustawy Prawo zamówień publicznych”. 

Konferencja odbędzie się w dniach 10-11 czerwca 2021 roku w Warszawie, w Krajowej Szkole 

Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, przy 

ul. Wawelskiej 56 i będzie transmitowana on-line.  

Tematyka tegorocznej konferencji będzie związana z nową ustawą z dnia 11 września 2019 roku - 

Prawo zamówień publicznych oraz możliwymi zmianami w obowiązujących obecnie rozporządzeniach 

Ministra Infrastruktury dotyczących opisu i szacowania wartości przedmiotu zamówienia na roboty 

budowlane. Na konferencji zostaną zatem przedstawione aktualne zagadnienia związane z: 

- postanowieniami nowej ustawy Prawo zamówień publicznych mającymi wpływ na opis i szacowanie 

wartości przedmiotu zamówienia; 

- propozycją zmian w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury dotyczących opisu i szacowania 

wartości przedmiotu zamówienia na roboty budowlane; 

- nowymi zmianami w Prawie budowlanym, które mogą mieć wpływ na opis przedmiotu zamówienia 

w zamówieniach publicznych; 

- elektronizacją zamówień, w tym aspektów związanych z opisem i szacowaniem wartości przedmiotu 

zamówienia na roboty budowlane. 

Termin konferencji zbiega się z obchodami XXV-lecia Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, 

tak więc nie zabraknie również aspektów związanych z funkcjonowaniem rynku zamówień 

publicznych na roboty budowlane w ubiegłych latach. 

Konferencja będzie szansą na dyskusję oraz wymianę doświadczeń i szukanie najkorzystniejszych 

rozwiązań, które powinny być zastosowane w nowych rozporządzeniach dotyczących opisu i 

szacowania zamówienia na roboty budowlane. 

ODPŁATNOŚĆ ZA UCZESTNICTWO W KONFERENCJI (on-line):  

390,00 zł - dla członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych (którzy mają uregulowane 

składki członkowskie łącznie ze składką za 2020 rok), 

630,00 zł - dla osób niezrzeszonych. 

 

W ramach wniesionej opłaty Organizator zapewnia przekazanie specjalistycznej wiedzy związanej z 

kosztorysowaniem robót budowlanych oraz materiały konferencyjne.  



 

 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:  

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie “Zgłoszenia uczestnictwa”, przesłanie do 

siedziby Stowarzyszenia do dnia 15 marca 2021 r. i przekazanie na konto Stowarzyszenia należności 

za uczestnictwo w Konferencji.  

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:  

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych  

00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31 lok. 327 

fax 22 826 15 67 lub biuro@kosztorysowanie.pl 

Nr konta na który należy przekazać należność: PKO BP S.A. 60 1020 1156 0000 7302 0058 2247  

Osoby zgłoszone na Konferencję otrzymają potwierdzenie dane niezbędne do udziału i szczegółowy 

program Konferencji. 

Zgodnie z uchwałą Zarządu SKB nr 18/2020 konferencja została wpisana do wykazu szkoleń dla 

Rzeczoznawców Kosztorysowych SKB. 

 

Wszelkich informacji udziela Kierownik Biura SKB: Pani Beata Wilczyńska 

tel./fax 22 826 15 67, tel. kom. 501 539 832; e-mail: biuro@kosztorysowanie.pl 

 

Zapraszam serdecznie !!! 

 

Tomasz Pytkowski 

Prezes SKB 
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