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Regulamin 

   § 1  Wycena oferty na kosztorys 

1) Nie odbieramy numerów zastrzeżonych .

2) Ofertę na kosztorys wykonujemy w ciągu 2  godzin od chwili otrzymania kompletnej dokumentacji . 

3) Oferta na kosztorys obejmuje dostarczony przedmiar dokumentację itp. 

4)  Akceptacja oferty tylko na e-mail . 

5) Telefoniczna akceptacja oferty nie będzie realizowana . 

6) Negocjacje cen możliwe  przed rozpoczęciem prac kosztorysowych. 

7)  Po oddaniu kosztorysu niema możliwości negocjacji cen oferty, kwota zostaje niezmieniona .  

8) Oferta na kosztorys jest bezpłatna i w żaden sposób wiążąca – akcpetacja oferty oznacza rozpoczęcie prac 

     kosztorysowych.

9)  Wycenę kosztorysu robimy na podstawie Projektu budowlanego , Projektu wykonawczego , fotografi   

      zdjęciowej , własnych szkiców , opisu technicznego , planu zagospodarowania  terenu . 

10) Wycenę na kosztorys przedstawiam na podstawie dostarczonej dokumentacji . 

11) Gdy w trakcie wykonywania usługi kosztorysowej dostaniemy dodatkową dokumentację – wykonujemy 

      dodatkową oferę kosztorysową , powiększoną ofertę o zakres usługi . 

12) Oferta po akceptacji  jest wiążąca i  jest podstawą do płatności .   

13) Akceptacja oferty oznacza akceptację regulaminu . 

 § 2  Ważne informacje 

1) W przypadku zatajenia ważnych informacji mających istotne znaczenie w  kosztorysie, nie ma  możliwości 

     zmiany ceny oferty . 

2) Nie prowadzimy konfliktów interesów na rynku.

3) Każdy kosztorys objęty jest klauzurą tajemniczości .

4) Prowadzimy zaostrzoną klauzurę tajemniczośći ( przy wykonywaniu kosztorysu dla jednej firmy - ta firma 

     będzie miała wykonane zlecenie, gdy druga firma zgłosi się do nas z tym samym kosztorysem odmawiamy) . 

§ 3  Kosztorys inwestorski

1) Kosztorys inwestorski na " już " lub na "wczoraj" – możliwy tylko i wyłącznie w przypadku

    dostarczenia przedmiarów i ofert . - Nie ponosimy odpowiedzialności za błedy w przedmiarach . 

2) Przy wykonywaniu usługi kosztorysowej z projektu budowlanego oraz wykonawczego  z branży sanitarnej i 

    elektrycznej proszę o dosłanie rysunków architektonicznych gyż mogą na nich znajdować się informację  
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    mające wpływ na jakość   wykonywanej usługi kosztorysowej  oraz na kwotę kosztorysu . 

3) Kosztorys inwestorski na " już " lub na "wczoraj" – Płatność 50% przed rozpoczęciem prac , kolejne 50% - po 

     oddaniu  kosztorysu, płatnośc w tym samym dniu. 

4)  Każdy kosztorys inwestorki wykonany przez naszą firmę zawiera : kosztorys inwestorki , przedmiar oraz 

      kosztorys ślepy  w  pdfie  oraz ath .

5)  Wydruk z ath do pdf oraz książka przedmiarów wliczona w cenę kosztorysu inwestorkiego . 

6) Nie zamieniamy urządzeń napisanych w specyfikacji technicznej oraz opisie technicznym . 

7) W przypadku wykonywania kosztorysu inwestorskiego nie odpowiadamy za błędy  projektantów  

8) Nasza firma nic nie będzie dobierać w wykonywanym kosztorysie  od tego są projektanci . 

9) Wszystkie materiały ujęte w kosztorysach posiadają aktualne atesty, deklaracje zgodności itp. gdyż są 

    dobierane  bezpośrednio od producenta . 

10) Gdy urządzenia nie są dostępne na rynku polskim lub są wycofane z produkcji czas wykonania kosztorysu  

     wydłuża się o czas zamiany danego urządzenia . 

11) W przypadku nieotrzymania kompletnych rysunków od biura projektowego czas wykonania kosztorysu 

     wydłuża się o czas dostarczenia rysunków oraz czas wykonania . 

12) W przypadku napotkania trudności w wykonaniu usługi kosztorysowej i wysłania zapytania do biura 

      projektowego celem wyjaśnienia czas wykonania kosztorysu wydłuż się o czas odpowiedzi . 

13) Po otrzymaniu ofert na materiał wysyłam na e-mail ceny, które otrzymałem od producenta danego   

      urządzenia 

14) Stosujemy ceny katalogowe netto z rynku lub bezpośrednio od producentów.

15) Nie stosujemy cennika Sekocenbud tylko ceny rynkowe, ceny z cennika Sekocenbud na specjalne  życzenie 

      klienta . 

16) Nie wykonujemy kosztorysów ze szczątkowych informacji.

17) Upust ustalamy indywidualnie z osobą zlecającą usługę kosztorysową .

18)  Każdy kosztorys wysyłamy drogą e-mailową . 

19) Nie wykonujemy kosztorysu w trybie expresowym ( najwięcej powstaje wtedy błędów). 

20)  Korzystamy z cenników hurtowni: Tadmar , Oninnen , Bims Plus , Sekocenbud , producenci danych 

       urządzeń ujęci w projekcie , opisie technicznym . 

21)  Koszty pośrednie , Koszty zakupu , Zysk , Roboczogodzina – ustalamy bezpośrednio z projektantem.

22)  Czas wykonania kosztorysu z pdf wydłuża się o 2 dni robocze .

23) W przypadku wydrukowania kosztorysu proszę o informację  z akceptacją oferty . 

24) Kosztorys w excelu - ( oferta kosztorysu + 25% wartości kosztorysu)  - termin wykonania min.7  dni. 

25) Zmiany w kosztorysie dot.  Kosztów pośrednich , Koszty zakupu , Zysk , Roboczogodzina oraz zmiana 
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      adresu inwestora – są bezpłatne,  pozostałe zmiany płatne w zależności od stopnia zaawansowania prac. 

26) W przypadku nie dostarczenia Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, gdzie mogą 

      znajdować  się ważne informacje odnośnie wartości  prac kosztorysowych , które mogą mieć znaczący 

      wpływ na zmianę ceny wartości przetargu nie ponoszę odpowiedzialności za niedoszacowanie przetargu oraz 

      cena oferty kosztorysowej nie   ulega zmianie . 

27) W przypadku zmiany kosztorysu inwestorskiego na przykładowy kosztorys inwestorski od biura  

       projektowego cena ustalana indywidualnie * 100 % oferta kosztorysu .  

28) W przypadku w/w pozycji 23  nie podpisujemy się pod takim kosztorysem .

29) Wszystkie ustalenia  między Projektantem a Naszą firmą  tylko i wyłącznie drogą e-mailową . 

30) Jakość wykonanych projektów odzwierciedla się na jakość wykonanej usługi kosztorysowej naszej firmy .

31) Kiepska jakość projektu wiąże za sobą kiepski kosztorys , dobry projekt = dobry kosztorys . 

32) W kosztorysie ujęte są tylko widoczne paremtry do kosztorysowania . 

33) W przypadku gdy inwestor chce kupić materiał na swój koszt proszę o taką informację – uwzględnimy w 

      kosztorysach .  

34) W kosztorysach inwestroskich wykonanych przez naszą firmę  nie pojawi sie napis analogia + kal.własna – 

      ponieważ jest to jest sprzeczne  ze sobą  . 

35) W przypadku zlecenia kosztorysu na w/w zasadach nie wykonam takiego kosztorysu .  

36) W przypadku zmian w kosztorysie inwestorskim kontakt tylko e-maliowy . 

37) W przypadku zmian w kosztorysie inwestorskim przy kontakcie  telefonicznym zmiany nie bedą nanoszone .

38) W przypadku różnic między projektem  a opisem technicznym , wykonujemy usługę kosztorysową na 

       podstawie projektu . 

39) Nasza firma nie dobiera kodów Specyfikacji Technicznej proszę o napisanie nam kodów . 

40) Gdy nie otrzymamy od projektantów kodów CPV kody dobieramy z programu  Norma Pro lub z internetu .

41) Nie przyjmujemy zwrotów kosztorysów inwestorkich. 

42) Kosztorys inwestorki wysyłamy tylko osobie zlecającej usługę kosztorysową  . 

43) Nie mam podpisanej żadnej umowy z żadnym przedstawiecielem handlowym i hurtownią oraz nie proponuje 

       jednoznacznie materiału. 

44) W przypadku różnicy kwoty w zleceniu i na ofercie bez wcześniejszej negocjacji ceny odmawiam 

       wykonania usługi . 

45) W przypadku gdy kosztorys zostaje zlecony po godzinie 20:00 i ma być gotowy na następny   

   dzień na rano usługa płatna w 100 % przed rozpoczęciem usługi kosztorysowej  potwierdzona   

   na e-maila potwierdzeniem  przelewu , za taką usługę doliczam do usługi 40 % za pracę w 

   godzinach nocych . 
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46) Podzielenie usługi kosztorysowej na etapowanie stanowi oddzielną ofertę .

47) W przypadku wykonywania usługi kosztorysowej  od biura projektowego i otrzymania zapytania 

      ofertowego  tego samego tematu od innej firmy kosztorysowej  , biura projektowego lub innej instytucji   

      prace nad usługą kosztoysową  zostają wstrzymane i automatycznie wystawiam f-vat w kwocie całości 

      oferty kosztorysowej  która nie podlega dyskusji nie zależnie od stopnia zaawansowania prac nad usługą 

      kosztorysową .  

                       § 4  Kosztorys ofertowy , zamienny , powykonawczy itp.

1) Kosztorys ofertowy , zamienny , powykonawczy itp. na " już " lub na "wczoraj" – możliwy tylko i wyłącznie 

    w przypadku dostarczenia przedmiarów i ofert .

2) Kosztorys ofertowy, zamienny, powykonawczy itp. na " już " lub na "wczoraj" – Płatność 50% przed 

    rozpoczęciem prac , kolejne 50% -  po oddaniu  kosztorysu, płatność w tym samym dniu.  

3) Wydruk  z ath do pdf oraz książka przedmiarów wliczona w cenę kosztorysu ofertowego, zamiennego,   

    powykonawczego itp. . 

4) Nie zamieniamy urządzeń napisanych w specyfikacji technicznej oraz opisie technicznym.  

5) W przypadku wykonywania kosztorysu ofertowy, zamienny, powykonawczy itp. nie odpowiadamy za błędy 

     projektantów.

6) W przypadku braku opisu technicznego, na którego podstawie mamy wycenić materiał, przyjmujemy średni  

      standard i nie ponosimy odpowiedzialności za błędnie dobrane materiały .

7)  Kosztorys ofertowy, zamienny, powykonawczy wyceniamy na podstawie dokumentacji jaką otrzymaliśmy, 

      i na tej podstawie wykonujemy kosztorys . 

8)  Gdy urządzenia nie są dostępne na rynku polskim lub są wycofane z produkcji czas wykonania kosztorysu  

      wydłuża się o czas zamiany danego urządzenia. 

9)  W przypadku nie otrzymania kompletnych rysunków od biura projektowego czas wykonania kosztorysu 

      wydłuża się o czas dostarczenia rysunków oraz czas wykonania. 

10) Po otrzymaniu ofert na materiał wysyłamy na e-mail ceny, które otrzymaliśmy od producenta danego   

      urządzenia .

11) Stosujemy ceny katalogowe netto z rynku lub bezpośrednio od producenta . 

12) W przypadku otrzymania kosztorysu ślepego w pdf, gdzie pozycja jest jako kalkulacja własna a występuje 

      na to KNR wyceniam jako zespolenie kilku pozycji z KNR .

13) Gdy w   kosztorysach ofertowych występuje 90% pozycji jako kal.własna lub pozycja uproszczona 

      wycieniam taki kosztorys wpisując robociznę materiał i sprzęt z najbardziej pasujących KNR-ów . 
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14) Nie wykonujemy kosztorysu ze szczątkowych informacji .

15) Upust ustalamy indywidualnie z osobą zlecającą usługę kosztorysową .

16) Każdy kosztorys wysyłamy drogą e - mailową. 

17) Nie wykonujemy kosztorysu w trybie expresowym ( najwięcej powstaje wtedy błędów) . 

18) Korzystam z cenników hurtowni: Tadmar , Oninnen , Bims Plus , Sekocenbud , producenci danych urządzeń 

       ujęci w projekcie lub specyfikacji technicznej . 

19) Nie stosujemy cennika Sekocenbud tylko ceny rynkowe, ceny z cennika Sekocenbud na specjalne  życzenie 

      klienta . 

20) Koszty pośrednie , Koszty zakupu , Zysk , Roboczogodzina – ustalamy bezpośrednio z danym wykonawcą. 

21) Czas wykonania kosztorysu z pdf wydłuża się o 2 dni robocze. 

22) Gdy w kosztorysie potrzebne jest  Oświadczenie kosztorysanta prosze o informacje. 

23) Kosztorys w excelu - ( oferta kosztorysu + 20%  wartości kosztorysu)  - termin wykonania min.7  dni 

       roboczych. 

24) Zmiany w kosztorysie dot.  Kosztów pośrednich , Koszty zakupu , Zysk , Roboczogodzina – są  

      bezpłatne ,  pozostałe zmiany płatne w zależności od stopnia zaawansowania prac . 

25) Kosztorysy  ofertowe , zamienne , powykonawcze są robione zgodnie z przedmiarem , nie dodajemy 

      dodatkowych pozycji,  w przypadku braku jakichś pozycji piszemy wysyłamy e-maila z naszymi  uwagami  .

26) Sprawdzenie przedmiarów z projektu  stanowi odrebną ofertę . 

27) Kosztorysy  ofertowe , zamienne , powykonawcze itp.  w ktorych są źle zrobione przedmiary przez innych 

      kosztorysantów będą  traktowane jako : Sprawdzenie kosztorysu pod względem opłacalności , weryfikacja 

      kosztorysu oraz weryfikacja przedmiarów – cena ustalana indywidualnie. 

28) W przypadku nie dostarczenia Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, gdzie mogą 

      znajdować  się ważne informacje odnośnie wartości  prac kosztorysowych , które mogą mieć znaczący 

      wpływ na zmianę ceny wartości przetargu nie ponoszę odpowiedzialności za niedoszacowanie przetargu oraz 

      cena oferty kosztorysowej nie   ulega zmianie.

29) W przypadku zlecenia jednej z branż (sanitranej , elektrycznej , budowlanej ) do kosztorysowania i 

       pojawienia się pozycji kosztorysowej z np. Branży sanitarnej w branży budowlanej  , nie wyceniam ich gdyż 

       zakres oferty obejmował tylko jedną branże . 

30)  W przypadku w/w pozycj 29 oferta zostaje nie zmieniona i powieksza się o dodatkowy zakres prac. 

31)  Wszystkie ustalenia  między Firmą Wykonawczą  a naszą firmą  tylko i wyłącznie drogą e-mailową . 

32) W przypadku zmian w kosztorysach  kontakt tylko e-maliowy . 

33) W przypadku zmian w kosztorysach  przy kontakcie  telefonicznym zmiany nie bedą nanoszone . 

34) W kosztorysie ujęte są tylko widoczne paremtry do kosztorysowania . 
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35) Jakość wykonanych projektów odzwierciedla się na jakość wykonanej usługi kosztorysowej naszej firmy .

36) Kiepska jakość projektu wiąże za sobą kiepski kosztorys , dobry projekt = dobry kosztorys . 

37) W przypadku różnic między projektem  a opisem technicznym , wykonujemy usługę kosztorysową na 

       podstawie projektu . 

38) W kosztorysach ofertowych nie możemy zmieniać pozycji KNR oraz przedmiarów , które są podyktowane 

       przez innych kosztorysantów , gdyż ingerencja w nie oznacza wykluczenie z przetargu  .  

39) Nie przyjmujemy zwrotów kosztorysów ofertowych , powykonawczych itp. 

40) Kosztorys ofertowy , powykonawczy i zamienny wysyłamy tylko osobie zlecającej usługę kosztorysową  . 

41) Nie mam podpisanej żadnej umowy z żadnym przedstawiecielem handlowym i hurtownią oraz nie proponuje 

       jednoznacznie materiału. 

42) W przypadku różnicy kwoty w zleceniu i na ofercie bez wcześniejszej negocjacji ceny odmawiam 

       wykonania usługi . 

43) W przypadku gdy kosztorys zostaje zlecony po godzinie 20:00 i ma być gotowy na następny   

     dzień na rano usługa płatna w 100 % przed rozpoczęciem usługi kosztorysowej  potwierdzona   

     na e-maila potwierdzeniem  przelewu , za taką usługę doliczam do usługi 40 % za pracę w 

     godzinach nocych . 

44) Podzielenie usługi kosztorysowej na etapowanie stanowi oddzielną ofertę .

45) Nie mam podpisanej żadnej umowy z żadnym wykonawcą i nie przekazuje żadnych infromacji osobom 

      trzecim.

                  § 5  Kosztorysy w excelu 

1)Kosztorysy wykonujemy  w excelu na podstawie założonych narzutów przez zamawiającego oparte na 

    programie norma Pro  . 

2) Kosztorysy wykonuje w excelu na podstawie realnych założeń i realnych stawek wykonania . 

3) Przed rozpoczeciem wykonywanej usługi proszę o informację czy kosztorys ma być wykonany zgodnie z  

     § 5  pkt 1 lub  § 5 pkt.2

3) Kosztorysy do banku wykonujemy tylko i wyłącznie w excelu . 

4)  Przy wyborze § 5  pkt 1 lub  § 5 pkt.2 podana kwota oferty kosztorysowej nie zmienia się .  

      

  § 6  Podpis 

1) Tylko podpis właściciela firmy (lub osoby upoważnionej do reprezentowania firmy) z pieczątką firmy 

     stanowi oryginalny dokument .
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2)  Nie podpisujemy się pod kosztorysami zrobionymi przez innych kosztorysantów.

3)  Nie udzielamy zgody na podpisywanie się osób trzecich pod kosztorysem wykonanym przez naszą firmę . 

4)  W przypadku podpisania się osób trzecich pod kosztorysem wykonanym przez naszą firmę sprawa kierowana 

      jest na właściwą drogę . 

5) Zgodnie z Kodeksem karnym Rozdział XXXIV. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów . 

                     

                          § 7  Zapłata 

1) Kosztorys bez f-vat - płatność połowa przed rozpoczęciem prac kosztorysowych, druga połowa po 

    oddaniu kosztorysu.

2) Wykonanie usługi  kosztorysowej   na " już " lub na "wczoraj" – możliwy tylko i wyłącznie w przypadku

    dostarczenia przedmiarów i ofert  - kosztorysy takie będa wysyłane z hasłem , zapłata za w/w kosztorys w 

    dniu dostarczenia kosztorysu . 

3) W przypadku robienia kosztorysu bez f-vat - płatność w dniu oddania kosztorysu z przedstawieniem 

    dokumentu  potwierdzajacego przelew.

4) Przy kwotach 1000 zł. i więcej - płatność działami , w przypadku nie otrzymania wpłaty za 1 dział kosztorysu,

     zostaje zatrzymana praca . 

5)  F-vat wystawiamy na przelew 7 dni , dla stałych klientów max. 10 dni lub odbiór osobisty .

6)  Minimalna kwota wykonania kosztorysu to 20 zł.

7) W przypadku nie zapłacenia f-vat w terminie i zlecenia kolejnego kosztorysu , prace nad bieżącym 

     kosztorysem zostaną wstrzymane do czasu uregulowania zaległych płatności i przesłania na e-mail  

     potwierdzenia przelewu z banku. 

8) W przypadku niezapłacenia f-vat w terminie naliczamy odsetki zgodnie z obowiązującym kalkulatorem 

    odsetek, a po 30 dniach kierujmy f-vat na Internetową Giełdę Długów :   www.dlugi.info      .

9) W przypadku nie zapłacenia w terminie wysyłam wezwanie do zapłaty , po drugim wezwaniu do zapłaty 

       sprawę kieruje na drogę sądową . 

10)   Nie wystawiam f-vat pro- forma . 

11)  Po wpłacie należności za kosztorys proszę o wysłanie potwierdzenia przelewu z banku na e-mail.

12) W przypadku niezapłacenia za poprzedni kosztorys kolejny kosztorys nie będzie wykonywany do czasu  

       uregulowania płatności  wyjątek mogą stanowić stali klienci ( pod pojeciem stały klient rozumie się 

       płatności na czas lub wykonywanie 8 zlecenia w przeciągu 1 miesiąca ) . 

13)  Odbior usługi kosztorysowej można odebrać osobiście na terenie Wrocławia i okolic do 70 km. po 

       wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z 2  dniowym wyprzedzeniem . 
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§ 8 Uzgodnienia  i Porady 

1) Wszystkie porady telefoniczne odnośnie tłumaczenia kosztorysu którego nie wykonywałem są płatne - kwota 

     ustalana indywidualnie w zależności od wielkości udzielonej porady – na poradę wystawiamy f-vat . 

2)  Wszystkie uzgodnienia drogą e-mailową . 

    § 9  Godziny Pracy 

1) Kontakt telefoniczny oraz e-mailowy od poniedziałku do soboty od 9:00 do 21:00 . 

2) Nie pracujemy w niedziele  oraz w święta ( gdy potrzebny kosztorys na poniedziałek i w niedziele dostaniemy 

    ofertę  wartość oferty +100% w/w.  Wartości) . 

3) Nie wykonujemy modyfikacji  w kosztorysach w niedziele . 

4) Kontakt w sprawie usługi kosztorysowej w niedziele jest możliwy tylko i  wyłącznie drogą  e-mailową . 

5) § 1 pkt. 2 , § 3 , § 4 , § 7 , § 9 ,§ 10 , § 11 , § 12 , § 13 , § 14  nie obowiązuje w niedziele . 

6) Nie odbieramy telefonów w niedziele oraz święta w sprawie wykonania usługi  kosztorysowej . 

7) Nie odbieramy telefonów w niedziele oraz święta w sprawie tłumaczenia wykonanego kosztorysu  .

§ 10  Cennik 

1) Każdy kosztorys wyceniamy indywidualnie – Cennik jest tylko podręczny. 

2) W przypadku gdy są ukryte ceny kosztorysu inwestorskiego odkrycie ich – kwota 20 zł. Za 1 branże – Cena 

    nie ulega zmianie i nie ulega negocjacji . 

3) Nie wyceniamy kosztorysu od pozycji . 

4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – wyceniamy indywidualnie. 

5) Aktualizacja kosztorysów do aktualnych cen rynkowych wyceniamy indywidualnie . 

   

        § 11 Inwestor

1) Wymagania inwestora odnośnie wyglądu kosztorysu prosimy o taką informację przed rozpoczęciem prac 

    kosztorysowych .  

2) Przed rozpoczęciem kosztorysu inwestorskiego wysyłamy do akceptacji Zamawiającego wzór przedmiarów 

     naszego autorstwa .  

3) Wykorzystywanie wzoru przedmiarów jest zabronione , służy tylko i wyłącznie do wglądu inwestora . 

4) Dostosowanie kosztorysu do wymagań inwestora po oddanym kosztorysie usługa dodatkowo  płatna i nie ma 

     możliwości negocjacji ceny . 

5) W przypadku nie zapłacenia za w/w usługę  taka osoba jest u  mnie i u moich znajomych na czarnej 

     liście oraz w danym województwie na wszystkich potralach ogłoszeniowych jako osoba z którą nie warto 
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    nawiązywać współpracy . 

     § 12 Omyłki Obliczeniowe 

1) Wykonawca wykonuje kosztorys na podstawie dokumentacji technicznej dostarczonej  

    przez Zamawiającego wraz z zapytaniem ofertowym.

2) Wykonawca kosztorysu na tej podstawie składa ofertę cenową i terminową wykonania  

    kosztorysu oraz sposób rozliczenia.

3) Po przekazaniu Zamawiającemu kosztorysu, Wykonawca zobowiązany jest w ramach 

    ceny ofertowej do dokonania wszelkich poprawek, które wynikają z pomyłek obliczeniowych wskazanych    

    przez Zamawiającego w oparciu o dostarczoną dokumentację na  etapie ofertowym.

4) Wszelkie zmiany, które Zamawiający chce dokonać w wykonanym kosztorysie, a które  wynikają ze zmian w 

    dokumentacji po przekazaniu Zamawiającemu kosztorysu, są  przedmiotem oddzielnych negocjacji cenowych 

    oraz odrebnego zlecenia . 

5) Wszystkie omyłki obliczeniowe poprawiamy tylko i wyłącznie po napisaniu do nas 

     wiadomości  e -mailowej  z dokładnym wyszczególnieniem omyłek , nie wykonujemy poprawek 

     telefonicznie . 

6) Dzwoniąc do nas „co 5 minut ” w celu poprawienia omyłek obliczeniowych , omyłki niebędą 

    poprawiane prosimy o napisanie e-maila z wszystkimi omyłkami obliczeniowymi w formacie 

    nieedytowalnym pdf . 

  § 13 Omyłki  językowe 

1) Po przekazaniu Zamawiającemu kosztorysu, Wykonawca zobowiązany do sprawdzenia  poprawek    

    językowych   wskazanych przez Zamawiającego w oparciu o dostarczoną dokumentację na  etapie ofertowym.

2) Wszystkie omyłki językowe  poprawiamy tylko i wyłącznie po napisaniu do nas  wiadomości  e -mailowej  

     z dokładnym wyszczególnieniem omyłek , nie wykonujemy poprawek telefonicznie . 

3) Dzwoniąc do nas „co 5 minut ” w celu poprawienia omyłek językowych , omyłki niebędą 

    poprawiane prosimy o napisanie e-maila z wszystkimi omyłkami  w formacie nieedytowalnym  pdf . 

4) Omyłki językowe nie wpływają na ostateczną kwotę kosztorysu i oferta na kosztorys pozostaje niezmieniona 

     oraz nie ma możliwości negocjacji kwoty kosztorysu . 
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      § 14  Przetargi 

1) Startujemy w przetargach razem z biurami projektowymi . 

2) Składamy oferty również dla indywidualnych podmiotów gospodarzych ( Urząd Miasta , Zakłady Gospodarki 

     Mieszkaniowej , Spółdzielnie Mieszkaniowe itp. ). 

3) Cena oferty do przetargu obowiązuje od momentu jej złożenia aż do zakonczenia prac nad kosztorysem. 

4) W przypadku przegrania przetargu przez biuro projektowe oferta za kosztorys przestaje obowiązywać .  

5) W przypaku zajęcia 2 miejsca w przetargu i gdy osoba na pierwszym miejscu nie spełnia wymagań cena jest 

    nadal aktualna . 

      § 15  Obmiary na budowie 

1) Wykonujemy obmiary oraz kosztorysy  z branży sanitranej na budowie na terenie całej Polski koszt ustalamy 

     indwidualnie. 

2) W koszt obmiarów na budowie będą wliczane wszystkie koszty ( nocleg , dojazd do klienta itp.) . 

3) Rozliczenie obmiarów na budowie dniówkami , w przypadku niezapłacenia jednej dniówki prace zostają 

    przerwane .

4) Zaliczka w wysokości 90% kwoty dniówkowej wpłacona na konto w dniu zlecenia potwierdzona skanem 

     przelewu . 

          § 16  Kontakt 

1) Gdy z przyczyn niezależnych od nas, kontakt telefoniczny jest utrudniony, prosimy o zostawienie wiadomości 

    e-mail . 

2) Prosimy o wpisywanienie w treści e-mail tematu kosztorysu – ułatwia nam to pracę . 

        § 17  Zaliczki 

1) Wpłaty zaliczkowe możliwe tylko i wyłącznie przy kwotach przekraczających 1000 zł. 

2) Rozliczenie zaliczkowe  tylko dla stałych klientów  w rozbiciu na dwa miesiące .

3) Słowo stały klient mam na myśli instytucję lub osobę która mi zleciła usługę na kwotę przekraczającą 3500 zł. 

     Netto lub 9 zleceń kosztorysowych 

4) Kwota zaliczki w pierwszym  miesiącu to kwota 1000 zł. W drugim miesiącu pozostała kwota za usługę 

    kosztorysową  . 

5) Firma która zleca nam pierwszy raz usługę kosztorysową nie może liczyć na rozliczenie zaliczkowe .

6) Przy kwotach przekraczających 10000 zl. rozliczenie z dnia na dzień na podstawie zaawansowania prac w  
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     kosztorysie , w przypadku braku zapłaty za poprzedni dzień prace w kolejnym dniu zostają wstrzymane do 

     chwili uregulowania wszystkich należności . 

7)  W przypapadku braku płatności w/w punktu czas otrzymania kosztorysu wydłuża się o czas uregulowania 

     zapłaty za usługę kosztorysową  . 

                § 18  Firma 

1) W przypadku zmiany nazwy firmy proszę nas poinformować w dniu oddawania zlecenia .   

         § 19  Upadłość 

1) W przypadku ogłoszenia upadłości firmy proszę nas poinformować przed rozpoczęciem usługi  

     kosztorysowej  . 

2) W przypadku zatajenia upadłości firmy i niezpłacenia za usługę kosztorysową osoba taka będzie na 

     wszystkich stronach internetowych danego województwa oraz na stronie  www.dlugi.info      dł

           § 20  Umowa 

1) Tylko umowa pisemna jest dla nas dokumentem . 

2) Umowa ustna musi zostać potwierdzona na piśmie w ciągu 1 dnia roboczego . 

3)  W przypadku braku umowy obowiązują aktualne  Przepisy Prawa  . 

           

    § 21  Projekt Budowlany 

1) Wykonujemy kosztorys z projektu budowlanego ale nie odpowiadamy za elementy których nie uwzględnili 

     projektanci . 

2) Gdy  zostanie ogłoszony przetarg z projektu budowlanego na wyłonienie wykonawcy z projektu budowlanego 

     nie odpowiadamy na pytania , dlaczego brakuje nasza odpowiedz będzie bo nie było rysunków . 

       § 22  Projekt Wykonawczy

1) Wykonujemy kosztorys z projektu wykonawczego  ale nie odpowiadamy za elementy których nie uwzględnili 

     projektanci . 

2) W projekcie wykonawczym staramy się jak najdokładniej wykonać usługę kosztorysową .  
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  § 23  Poczta Polska 

1) Nasza firma wysyła f-vat  za pośrednictwem poczty polskiej listem poleconym priorytetowym  w 

    ciągu 1 dnia roboczego . ( bez sobót i niedziel) 

2) Wysłanie f-vat oraz oferty może sie przesunąć w związku z chorobą , powodzią , itp. O czym niezwłozcznie 

    poinformuje . 

3) Nie ponosimy odpowiedzielności za opóźnienia dostarczenia listów przez Pocztę Polską . 

4) Koszt wysyłki całego kosztorysu doliczamy do oferty . 

         § 24  Sąd 

1) Nasza firma stara się roztrzygać wszystkie spory odnośnie wykonanej usługi kosztorysowej polubownie i z 

    korzyścią dla dwóch stron , w przypadku braku polubownego porozumienia sprawa kierowana jest na 

    właściwą drogę sądową . 

   § 25  Kosztorysy do kwoty 

1) Jeśli Zamawiający zleci kosztorys na określoną kwotę, upoważnia automatycznie kosztorysanta do 

    modyfikacji nakładów rzeczowych ujętych w Katalogach Nakładów Rzeczowych, wg jego wiedzy i 

    doświadczenia, chyba, że określi te nakłady sam lub wynikają one bezpośrednio z dostarczonych do 

    wyceny dokumentów.

2) W przypadku modyfikacji  cen w kosztorysie inwestorkim , ofertowym itp. do cen zadanych przez inwestora

     prosze o potwierdzenie na e-maila  końcowej kwoty netto . 

3)  Modyfikacja cen możliwa cen do kwoty ostatecznej możliwa tylko i wyłacznie za zgodą zamawiającego 

     usługę kosztorysową . 

4)  Pytania na ujęty materiał w w/w kosztorysie przez firmy wykonawcze nie będziemy odpowiadać . 

5)  Nie ponosimy odpowiedzialności za brak wykonawców w modyfikowanym kosztorysie zgodnie z 

     zamówieniem inwestora . 

6) Nie podpisujemy się pod kosztorysami którę mocno odbiegają od cen rynkowych . 

§ 26  Kosztorysy na Robocizne , Materiał i Sprzęt 

1) Nasza wykonuje usługi kosztorysowe na samą  : Robocizne lub  Materiał lub  Sprzęt . 

                

    § 27 Rezygnacja 

1) Rezygnacja z wykonywanej usługi kosztorysowej można zgłaszać maksymalnie do 60 minut od 
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     czasu dostarczenia oferty kosztorysowej . 

2) W przypadku rezygnacji z usługi kosztorysowej w trakcie wykonywania kosztorysu rozliczenie na podstawie 

     % zaawansowania prac nad  kosztorysem .   

             § 28  Poufność 

1) Niniejsza oferta  oraz wszelkie załączniki mają charakter poufny i mogą być chronione ustawowo. 

   Jeżeli nie jest Pani/Pan jej zamierzonym adresatem, prosimy o natychmiastowe powiadomienie nadawcy  

   oraz nieujawnianie jej zawartości innym osobom, nieużywanie jej w jakimkolwiek celu, 

   nieprzechowywanie tych informacji i niekopiowanie ich na jakikolwiek nośnik.  

 

   § 29 Standard 

1) W przypadku braku w opisie technicznym podanych producentów dobieramy średni standart , w przypadku 

    zmiany przez zamiawiającego   założonego przez nas standartu proszę o dokładne  wskazanie na poszczególny 

    materiał  dokładnych producentów w przypadku nie dostarczenia dokładnych producentów dostępnych na 

    rynku  kosztorys zostaje nie zmieniony . 

2) W przypadku braku akceptacji standartu zgodnie z § 28 pkt. 1 – proszę o taką infromację przed 

     rozpoczęciem kosztorysu tylko i wyłącznie na  e-maila . 

2) W przypadku gdy Zamawiający nie określi standartu jaki chce dobieram standart zgodnie z § 28 pkt. 1  .

3) Zmiana standartu w trakcie wykonywania kosztorysu na innny niż § 28 pkt. 1 – usługa płatna indywidualnie .

4) Zgodnie z § 28 pkt. 3 oferta na kosztorys zostaje powiękoszona  . 

§ 30  Drukowanie kosztorysu  

1)  Nasza firma nie drukuje kosztorysów inwestorkich ( z wyjątkiem kosztorysów do banku ) 

2) W przypadku gdy zamawiający chce kosztorys inwestroski w wersji papierowej doliczamy sobie koszty 

     drukowania   kosztorysu .  

3)  Nasza firma drukuje  w formie papierowej tylko kosztorysy Powykonawcze tylko i wyłącznie ADM , ZGM 

     oraz wspólnoty mieszkaniowe .

4) Pierwszy kosztorys drukujemy na nasz koszt , za następne doliczamy sobie kwotę za wydrukowanie . 

4) Gdy oferta na kosztorys  przekracza 2000 zł. przy jednym  temacie  kosztorys drukujemy na nasz koszt 

     oczywiście po akceptacji Zamawiającego  i Inwestora . 
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5) Czas oddania kosztorysu w formie papierowej wydłuża się o czas wydrukowania kosztorysu . 

6) Drukowanie kosztorysu nie wlicza się w czas oddania kosztorysu oraz nie wpływa na ofertę . 

7) Koszt wysyłki całego kosztorysu doliczamy do oferty ( Poczta Polska lub DHL) . 

8) W przypadku wysyłki Pocztą Polską proszę o informację czy list ma być polecony czy polecony prioryetowy .

           § 31  Kary Umowne 

1) Nasza Firma nalicza kary umowne za brak płatności w termnie zgodnie z obowiązującymi wzorami . 

                     § 32 Długi 

1) Każda firma która chce nawiązać ze mną współpracę sprawdzana zostaje  w internetowej bazie dłużników 

    oraz na   stronie www.dlugi.info 

2) W przypadku występowania firmy na w/w stronie odmawiamy  współpracy . 

                                                   § 33  Kosztorysy zagraniczne 

1) Nasza firma wykonuje kosztorysy dla Państw zagranicznych tylko i wyłącznie w excelu . 

2) Kosztorysy takie wysyłamy w jężyku Polskim oraz języku obowiązującym dla danego Państwa . 

§ 34  Kosztorysy zagraniczne – Płatności 

1) Płatność za uslugę kosztorysową w dniu oddawania usługi kosztorysowej  w Western Union  za pomocą kodu 

     lub wpłata na Polskie konto za  pomocą kodu SWITH . 

2) Kosztorys będzie rozliczany działami . 

§ 35  Kosztorysy dla studentów . 

1) Nasz firma wykonuje kosztorysy do szkoły na zajęcia .

2) Płatność kosztorysu do szkoły w 2 ratach , połowa przed rozpoczeciem prac , 2 połowa po oddaniu 

3) Kosztorysy do szkoły wysyłam w ath z hasłem po uisczeniu wynagrodzenia za kosztorys podaje hasło . 
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4)  Na kosztorysy do szkoły wystawiamy f-vat . 

5) Kosztorys dla studentów kwota od 20 zł. w zależności od wielkości zadania  - Nie drukujemy takich 

    kosztorysów w wersji papierowej  , tylko i wyłącznie w formacie ath i pdf .  
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