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Serwis Informacji

Cenowych Budownictwa

ORGBUD-SERWIS

Informacje niezbędne

przy kosztorysowaniu robót

budowlanych, szacowaniu

inwestycji oraz waloryzacji,

zgodnie z nową ustawą

z dnia 11 września 2019 r.

- Prawo zamówień publicznych

www.orgbud.pl

Ceny do kosztorysowania robót budowlanych metodą szczegółową

i uproszczoną, do określania wartości kosztorysowej inwestycji, określania

wartości nieruchomości metodą odtworzeniową, określania wielkości szkód

majątkowych.

platforma e-orgbud - przeglądanie i pobieranie wybranego zakresu

abonamentu po zalogowaniu na stronie internetowej ORGBUD-SERWIS

REKOMENDUJEMY:



Pozycje oraz zawierają ceny robót powszechnie wykonywanych
w budownictwie ze .

ICR ICRR
szczególnym uwzględnieniem nowych technologii

CENY ROBÓT INWESTYCYJNYCH (kwartalniki)
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CENY ROBÓT REMONTOWYCH (kwartalniki)
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4.

5.

Opłata roczna - 174,00 zł netto
Opłata roczna - 146,00 zł netto
Opłata roczna - 146,00 zł netto

Opłata roczna - 174,00 zł netto
Opłata roczna - 146,00 zł netto
Opłata roczna - 146,00 zł netto

Opłata roczna - 156,00 zł netto

ICCP - CENY CZYNNIKÓW PRODUKCJI BUDOWLANEJ (kwartalnik)
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hurtowe ceny materiałów budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych
cenniki producentów
stawki najmu sprzętu i ceny pracy sprzętu
koszty jednorazowe sprzętu
stawki robocizny kosztorysowej

ICCP Ekspres - CENY CZYNNIKÓW PRODUKCJI BUDOWLANEJ (miesięcznik)
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�

�
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stawki robocizny kosztorysowej oraz wskaźniki narzutów w przekroju krajowym,
województw i wybranych miast
regionalne współczynniki do robót
wyjaśnienia, opinie, komentarze do przepisów

artykuły problemowe dotyczące zamówień
publicznych
informacje o nowych materiałach budowlanych
i technologiach

budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych i inżynieryjnych

� ciekawe

� jw. lecz w wersji skróconej, obejmującej hurtowe
ceny materiałów budowlanych, instalacyjnych,
elektrycznych, koszty pracy sprzętu oraz stawki
robocizny

Opłata roczna - 800,00 zł netto

Opłata roczna - 230,00 zł netto

Opłata roczna - 221,00 zł netto

BCB - BIULETYN CENOWY BUDOWNICTWA (kwartalnik)

1.

2.

3.

POZYCJE DO KOSZTORYSOWANIA SZCZEGÓŁOWEGOPOZYCJE DO KOSZTORYSOWANIA SZCZEGÓŁOWEGO

POZYCJE DO KOSZTORYSOWANIA UPROSZCZONEGOPOZYCJE DO KOSZTORYSOWANIA UPROSZCZONEGO

IC - CENY ROBÓT DROGOWYCHRD (kwartalnik)

IC M - CENY ROBÓT MOSTOWYCHR (kwartalnik)

(zawiera elementy przygotowania terenu pod
budowę, mające odniesienie do Wspólnego
Słownika Zamówień, do grupy 451)

IC En - CENY ROBÓT ENERGETYCZNYCHR (kwartalnik)

Opłata roczna - 167,00 zł netto

Opłata roczna - 159,00 zł netto

Opłata roczna - 167,00 zł netto

Opłata roczna - 168,00 zł netto

6.

7.

8. IC W - CENY ROBÓT WYBURZENIOWYCH I ROZBIÓRKOWYCHR (kwartalnik)

Opłata roczna - 156,00 zł netto

cz. I - w oparciu o KNR

cz. II - w oparciu o specyfikacje
techniczne GDKKiA



�

�

"Warunki abonamentu" stanowią umowę z okresem rozliczeniowym abonamentu upływającym

z dniem 31.12.2022 r.

Opłatę abonamentową należy przekazać na konto “ORGBUD-SERWIS” Sp. z o.o.

w Poznaniu: z tytułem: ,

........................................................................

...................................”.

10 1090 1362 0000 0000 3601 7848 “Abonament 2022

NIP

nr abonamentu
Przy przedpłacie stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest nieprawidłowe.

Faktura zostanie wystawiona niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty i danych do faktury.

�

�

WYDAWNICTWA DO SZACOWANIA KOSZTÓW INWESTYCJIWYDAWNICTWA DO SZACOWANIA KOSZTÓW INWESTYCJI

� Zawiera wskaźniki do wyceny obiektów, elementów robót inwestycyjnych i remonto-
wych - w podziale na obiekty kubaturowe i niekubaturowe.

- budynki jedno-
i wielorodzinne, użyteczności publicznej,
przemysłowe, handlowe, magazynowe, sportowe i in.

- drogi, mosty,
wiadukty, budowle wodne, sieci wodociągowe,
kanalizacyjne, gazowe, linie kablowe nn i sn,
elektroenergetyczne, budowle sportowe i rekreacyjne i in.

cz. I - obiekty kubaturowe

cz. II - budowle i mała architektura

� Informacje przeznaczone do przeszacowywania
wcześniej opracowanych kosztorysów.

Opłata roczna - 340,00 zł netto

Opłata roczna - 377,00 zł netto

Opłata roczna - 169,00 zł netto

1 .5

1 .4

� Zawiera informacje cenowe dla robót bardziej
złożonych niż zamieszczone w KNR.

Opłata roczna - 147,00 zł netto

ICAR - CENY ASORTYMENTÓW ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH (kwartalnik)1 .3

� Ceny robót wykonywanych w związku z utrzymaniem, remontami lub przebudową
obiektów zabytkowych. Układ i zakres nawiązuje do TZKNBK, z uwzględnieniem
nowych technologii.

Opłata roczna - 458,00 zł netto

CKZ - CENY ROBÓT W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH (kwartalnik)1 .2

C RBS - CENY SCALONYCH ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH (kwartalniki)

� Oparte na kosztorysowych normach nakładów rzeczowych - KNNR.

Opłata roczna - 485,00 zł netto

zeszyt 1 - roboty budowlane

zeszyt 2 - roboty instalacyjne

zeszyt 3 - roboty elektryczne

1 .1

10. IC T - CENY ROBÓT TOROWYCHR (kwartalnik)
Opłata roczna - 153,00 zł netto

9. IC - CENY ROBÓT ZAKŁADANIA I KONSERWACJI ZIELENIRZ (kwartalnik)

Opłata roczna - 148,00 zł netto

IWNB - WSKAŹNIKI NAKŁADÓW NA OBIEKTY BUDOWLANE (kwartalnik)

WRC - WSKAŹNIKI RUCHU CEN OBIEKTÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH (kwartalnik)



ZGŁOSZENIE ABONENCKIE NA ROK 2022

......................................

(nazwa zamawiającego)

“ORGBUD-SERWIS” Sp. z o.o.
ul. Stablewskiego 43, 60-916 Poznań
e-mail: info@orgbud.pl, www.orgbud.pl

tel./fax 61 864-25-91 do 95
NIP 778-00-45-280

konto: 10 1090 1362 0000 0000 3601 7848

Po zapoznaniu się z "Warunkami abonamentu" zamawiam w ramach
niżej wymienione pozycje:

Serwisu Informacji
Cenowych Budownictwa ORGBUD-SERWIS

Numer kompletu (wariantu)

Opłata abonencka za komplet - zł
ilość
kpl.

Opłata
łączna

Wydawnictwa drukowane ceny netto

Informacje cenowe na CD - na odwrocie!Informacje cenowe na CD - na odwrocie!

I ICCP + kpl. ICR + BCB

II ICCP + kpl. ICRR + BCB

III ICCP + ICRRB + BCB

IV ICCP + ICRRI + BCB

V ICCP + ICRRE + BCB

VI ICAR + BCB

VII IWNB cz. I i II + WRC + BCB

VIII ICCP - Ekspres

IX CSRB

X CKZ - obiekty zabytkowe

(24 zesz.)

(20 zesz.)

(12 zesz.)

(12 zesz.)

(12 zesz.)

( 8 zesz.)

(16 zesz.)

(12 zesz.)

(12 zesz.)

XI ICRD + ICRD + ICRM
-

cz. I cz. II
drogi i mosty

(12 zesz.)

XII ICRT - roboty torowe ( 4 zesz.)

( 4 zesz.)

XIII ( 4 zesz.)

XVI (108 zesz.)

XIV ( 4 zesz.)

XV ( 4 zesz.)

Egzemplarze dodatkowe
(opłata wg pkt. 1-15 “Warunków abonamentu”)

ICREn - roboty energetyczne

Wszystkie publikacje SERWISU

ICRW - wyburzenia i rozbiórki

rok

1381,00

1247,00

1041,00

1014,00

1014,00

281,00

885,00

230,00

485,00

458,00

452,00

153,00

168,00

3091,00

156,00

148,00ICRZ - zakładanie i konserwacja zieleni

Zamówienie str. 1

Podatek VAT
Razem netto

Razem brutto
x 1,08



DANE ZAMAWIAJĄCEGO (dane do faktury)

Firma .....................................................................................................................................................................................

Adres

Dotychczasowy numer abonamentu ...............................

.......................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Dział, pracownik .....................................................................................................................................................................

e-mail ........................................................................................................................(tel.)......................................................

Prosimy o wystawienie faktury VAT:

do zapłaty (z terminem płatności 14 dni/ .......... dni - max 30 dni)

po dokonaniu przedpłaty na konto ORGBUD-SERWIS Sp. z o.o. (Przy przedpłacie stosowanie mechanizmu

podzielonej płatności jest nieprawidłowe)

zgadzamy się na przysłanie faktury drogą elektroniczną na adres e-mail: ......................................................................

NIP .......................................................

Adres do wysyłki ....................................................................................................................................................................

Data, pieczątka firmowa
oraz podpisy osób upoważnionych

Numer kompletu (wariantu)

Opłata abonencka za komplet - zł

rok
ilość
kpl.

Opłata
łączna

XX CKZ ceny robót w zabytkach (poz. 12 “Warunków...”) 603,00

Informacje na CD-ROM ceny netto

960,00XVIII CR ceny robót, elementów i obiektów (poz. 4-11, 13-14)

XXVI Pełen komplet 1803,00

XXV CR + CKZ 962,00

XXIV CKZ 531,00

XXIII CR 823,00

szeroka baza cen z kilkudziesięcioma tysiącamiXXII ICCP
701,00

XXI Pełen komplet 1940,00(kpl. XVII, XVIII, XX)

(kpl. XXII, XXIII, XXIV)

Suma (str. 1 i 2):

Podatek VAT
Razem netto

Razem brutto
x 1,23

E-komplet - system kosztorysowy KOBRA

z rocznym abonamentem cen (komplet XXVI)

Forma dostawy (dotyczy kpl. od XVII do XXVI) - wybierz jedną:

pocztą - płyta CD

e-orgbud

wymagany e-mail:

do pobrania ze strony internetowej

...................................................................

- standard

2850,00

2500,00

- max

XVII ICCP ceny materiałów, najmu sprzętu,
stawki robocizny kosztorysowej 813,00

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie moich

danych osobowych w celach marketingowych przez ORGBUD-SERWIS

Sp. z o.o., jak również na otrzymywanie ofert tej firmy drogą internetową.

Informacje na CD-ROM dla użytkowników systemu KOBRA ceny netto

cen producentów, do wykorzystania w systemie KOBRA

TAK NIE

UWAGA: Ceny robót w formie elektronicznej do odczytu tylko w wybranych kosztorysowych - możliwość
wczytania do programu kosztorysowego potwierdzić u autorów oprogramowania.
Skrzynka pocztowa musi zapewniać przyjmowanie załączników do 100 MB.

programach
należy

Zamówienie str. 2

Jestem osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. TAK NIE

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych jest ORGBUD-SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

ul. Stablewskiego 43, 60-916 Poznań. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu

realizacji zamówienia lub na podstawie udzielonych zgód i nie będą udostępniane dalej.

Szczegółowe informacje na stronie orgbud.pl.



KOBRA BRANŻOWA - ę
ą ę ś ż ść

ą
ą ż ą ż ść

ż ł ż
ę Ż

ż

ż
ł

ł ę

ontakt

to narz dzie przeznaczone dla mniejszych firm
lub specjalizuj cych si w okre lonej bran y. Funkcjonalno i wszelkie walory programu
s identyczne jak w programie KOBRA STANDARD
i KOBRA MAX, z t ró nic , e ilo i rodzaj
katalogów (KNR-ów, KNNR-ów, KSNR-ów,
czy KNP) zale y od przysz ego u ytkowni-
ka. Dzi ki temu KOBRA BRAN OWA
jest ka dorazowo dostosowana do indy-
widualnych potrzeb klienta.
KOBRA wyposa ona jest zawsze
w pe en wybór informacji cenowych
z kwarta u w którym nast puje zakup.

.

KOBRA BRAN OWA - z wyborem
10 katalogów, jest ju dost pna w cenie
800,00 z

Ż
ż ę

ł brutto

K - Micha Waligórski - 61 864-25-91 do 93, w. 44.ł

KOBRA -

wyj szern¹ bazê normatyw-
n¹, uwzglêdniaj¹c¹ nowe technologie,
bazê cenow¹ - zgodnie z ¿yczeniem
u¿ytkownika,
szereg przydatnych modu³ów umo¿liwiaj¹-
cych m.in. zautomatyzowanie sporz

porównywanie cen pochodz¹cych
z ró¿nych Ÿróde³ i okresów, automatyczne sprawdzanie poprawnoœci wykonania
kalkulacji, wspó³pracê z Excelem, przesy³anie kosztorysów i wydruków e-mailem,
zamieszczanie grafiki i zdjêæ.

max ( 0 katalogów) - + 2 % VAT
standard (105 katalogów) - + 2 % VAT

kompleksowy system
kosztorysowania, niezast¹pione narzêdzie
do sporz¹dzania kosztorysów szczegó³o-
wych i uproszczonych, zarówno po stro-
nie zamawiaj¹cych

, jak i po stronie wyko-
nawców

, biur pro-
jektów, biur kosztorysowych i in.
System wyposa¿ony jest w:

System wspó³pracuje z innymi programami kosztorysowymi.
System dostêpny jest w wersji:

1 0,00 z³
1 490,00 z³

(inwestorzy publi-

czni, prywatni)

(firmy budowlane, budowla-

ne zak³ady rzemieœlnicze)

� ątkowo ob

ądzania
przedmiarów,

32 3
3
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BRANŻOWA


