
Serwis
rmacji
owych

ownictwa

Info
Cen

Bud

Abonament 2023
www.orgbud.pl



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.

ICCP - CENY CZYNNIKÓW PRODUKCJI BUDOWLANEJ (kwartalnik)

�

�

�

�

�

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)

�

�

�

�

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

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)

6.

7.

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

cz. I - w oparciu o KNR

cz. II - w oparciu o specyfikacje
techniczne GDDKiA

Książka - 254,- PDF - 232,-

Książka - 265,- PDF - 242,-

Książka - 920,- PDF - 840,-

Książka - 179,- PDF - 164,-

Książka - 168,- PDF - 153,-

Książka - 192,- PDF - 175,-

Książka - 183,- PDF - 167,-

Książka - 193,- PDF - 176,-

Książka - 179,- PDF - 164,-

(OPŁATA ROCZNA, CENA ZŁ NETTO)

(OPŁATA ROCZNA, CENA ZŁ NETTO)

(OPŁATA ROCZNA, CENA ZŁ NETTO)

(OPŁATA ROCZNA, CENA ZŁ NETTO)

(OPŁATA ROCZNA, CENA ZŁ NETTO)

Książka - 168,- PDF - 153,-
PDF - 153,-Książka - 168,-

Książka - 200,- PDF - 183,-
Książka - 168,- PDF - 153,-

Książka - 192,- PDF - 175,-

PDF - 183,-Książka - 200,-
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"Warunki abonamentu" stanowią umowę z okresem rozliczeniowym abonamentu upływającym

z dniem 31.12.2023 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 2023

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.

1 .5

1 .4

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

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.

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.

zeszyt 1 - roboty budowlane

zeszyt 2 - roboty instalacyjne

zeszyt 3 - roboty elektryczne

1 .1

10. IC T - CENY ROBÓT TOROWYCHR (kwartalnik)

IC - CENY ROBÓT ZAKŁADANIA I KONSERWACJI ZIELENIRZ (kwartalnik)

IWNB - WSKAŹNIKI NAKŁADÓW NA OBIEKTY BUDOWLANE (kwartalnik)

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

Książka - 170,- PDF - 155,-

Książka - 176,- PDF - 161,-

Książka - 558,- PDF - 509,-

Książka - 527,- PDF - 481,-

Książka - 169,- PDF - 154,-

Książka - 391,- PDF - 357,-

Książka - 434,- PDF - 396,-

Książka - 194,- PDF - 177,-

(OPŁATA ROCZNA, CENA ZŁ NETTO)

(OPŁATA ROCZNA, CENA ZŁ NETTO)

(OPŁATA ROCZNA, CENA ZŁ NETTO)

(OPŁATA ROCZNA, CENA ZŁ NETTO)

(OPŁATA ROCZNA, CENA ZŁ NETTO)

(OPŁATA ROCZNA, CENA ZŁ NETTO)



ZGŁOSZENIE ABONENCKIE NA ROK 2023

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

(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 INFOCENBUD

Zamówienie str. 1

Opłata abonencka za
komplet - zł

Książka

PDF

Książka

PDF

Książka

PDF

Książka

PDF

Książka

PDF

Książka

PDF

Książka

PDF

Książka

PDF

Książka

PDF

Książka

PDF

Książka

PDF

Książka

PDF

Książka

PDF

Książka

PDF

Książka

PDF

Książka

PDF

PDF

Książka

x 1,08

ICCP + ICRRB + BCB (12 zesz.)

ICCP + kpl. ICRR + BCB (20 zesz.)

IWNB cz. I i II + WRC + BCB (16 zesz.)

ICAR + BCB (8 zesz.)

ICCP + ICRRE + BCB (12 zesz.)

ICCP + ICRRI + BCB (12 zeszt.)

ICRD cz. I i II + ICRM (12 zesz.)

CKZ - obiekty zabytkowe (4 zesz.)

CSRB (12 zesz.)

ICCP - Ekspres (12 zesz.)

XV

VIII

ICCP + kpl. ICR + BCB (24 zesz.)

Ezgemplarze dodatkowe (opłata wg
pkt. 1-15 "Warunków abonamentu")

Wszystkie publikwacje SERWISU
(108 zesz.)

ICRZ - zakładanie i konserwacja zieleni
(4 zesz.)

ICRW - wyburzenia i rozbiórki (4 zesz.)

ICREn - roboty energetyczne (4 zesz.)

ICRT - roboty torowe (4 zesz.)

XIII

I

II

Razem brutto

III

IV

Podatek VAT

X

XI

XIV

Numer kompletu (wariantu) Ilość kpl. Opłata łączna

Razem netto

XVI

V

VI

VII

IX

XII

rok

1588,00

1450,00

1434,00

1309,00

1197,00

1093,00

1166,00

1065,00

1166,00

1065,00

323,00

295,00

1018,00

929,00

265,00

242,00

558,00

509,00

527,00

481,00

520,00

475,00

176,00

161,00

193,00

176,00

179,00

164,00

170,00

155,00

3555,00

3246,00

Forma dostawy dla PDF - platforma e-orgbud,

wymagany e-mail:

do pobrania ze

strony internetowej, ..............................................



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...”)

Informacje na CD-ROM lub w e-orgbud ceny netto

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

XXVI Pełen komplet

XXV CR + CKZ

XXIV CKZ

XXIII CR

szeroka baza cen z kilkudziesięcioma tysiącamiXXII ICCP

XXI Pełen komplet (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

Wydawnictwa PDF / e-orgbud

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

- standard

3000,00

2650,00

- max

XVII ICCP ceny materiałów, najmu sprzętu,
stawki robocizny kosztorysowej

651,00

1037,00

1947,00

1039,00

573,00

889,00

757,00

2095,00

878,00

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 nettolub w e-orgbud

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.

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.



ABONAMENT 2023

- W RAMACH

W ramach abonamentu na 2023 rok
e-orgbud

rozszerzono o format PDF
pobrania pliku oraz przeglądania go OnLine

rekomendujemy Państwu dostęp do

platformy w której znajdziecie Państwo nowe funkcje ułatwiające

przeglądanie informatorów cenowych.

Dotychczasową zawartość platformy z opcją

.

Pozwoli to użytkownikom na szybszy dostęp do wydawnictw - bez konieczności

oczekiwania na informatory przesyłane pocztą.

Wybór publikacji w formacie PDF pozwoli zaoszczędzić nie tylko czas lecz

również pieniądze.

W związku z nową funkcjonalnością platformy e-orgbud, w propozycji

abonamentu (Warunki Abonamentu na 2023 rok) wprowadziliśmy następujące

oznaczenia kolorystyczne:

Do skorzystania z platformy e-orgbud zapraszamy również użytkowników

korzystających do tej pory z publikacji elektronicznych CD.

Platforma e-orgbud daje możliwość pobrania informacji oraz ich przeglądania

OnLine z dowolnego urządzenia po wcześniejszym zalogowaniu. Tak jak

w przypadku wydawnictw PDF pozwala to użytkownikom zaoszczędzić czas na

szybszy dostęp do wydawnictw - bez konieczności oczekiwania na informatory

przesyłane pocztą.

SERWISU RMACJI OWYCH OWNICTWAINFO CEN BUD

�

�

kolor pomarańczowy - oznacza wydawnictwa drukowane

kolor zielony - oznacza wydawnictwa w formacie PDF, z możliwością
pobrania pliku oraz przeglądania OnLine (na platformie e-orgbud)


