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Warszawa, 19.02.2020 r. 
 
Szanowni Państwo, 

w związku z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 
projektu „Kompetencje dla budownictwa”, w ramach którego udzielamy dofinansowania  
dla MŚP na realizację szkoleń wynikających z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji  
w Sektorze Budownictwa, zwracamy się z prośbą o oszacowanie kosztów poniższych usług 
szkoleniowych, z uwzględnieniem kosztu za osobogodzinę niżej wymienionych szkoleń, w zależności 
od liczby godzin oraz uczestników szkolenia: 
1. Dekarz1; 
2. Betoniarz – zbrojarz2; 
3. Montowanie i rozbiórka szalunków ściennych i stropowych (zasady szalowania, dobór elementów 

i rozwiązań, przestrzeganie bhp podczas wykonywanych zadań) – szkolenie zakończone 
egzaminem potwierdzającym kwalifikacje/nadanie uprawnień (np. monter rusztowań); 

4. Kierowanie projektami budowlanymi w zakresie techniczno – finansowym;  
5. Sporządzanie planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla inwestycji budowlanej;  
6. Zastosowanie technologii BIM (Building Information Modeling).  

Dokonując wyceny kosztów usług należy uwzględnić przewidywany średni koszt za osobogodzinę 
szkolenia z danego obszaru tematycznego, z uwzględnieniem, że:  
1. szkolenia realizowane będą do 30.06.2021 r.,  
2. szkolenia realizowane będą na terenie całego kraju, w zależności od preferencji uczestników, 
3. szczegółowy zakres tematyczny realizowanych szkoleń zależeć będzie od potrzeb uczestników,  
4. w cenie za osobogodzinę szkolenia powinny być uwzględnione wszelkie koszty i narzuty na cenę,  

w szczególności: 

• koszty wynajmu pomieszczeń szkoleniowych,  

• koszty wynagrodzenia trenera prowadzącego zajęcia, 

• koszty egzaminu potwierdzającego kwalifikacje/nadanie uprawnień (jeśli dotyczy),  

• koszty materiałów szkoleniowych dla uczestników,  

• koszty narzędzi, sprzętu, pomocy dydaktycznych, oprogramowania, wyposażenia itp. 
niezbędnych do realizacji części praktycznej szkolenia i egzaminu (jeśli dotyczy),  

• koszty wyżywienia uczestników [przerwa kawowa, lunch (w przypadku szkoleń trwających 
powyżej 6 godzin dziennie)],  

• koszty wydania zaświadczeń/certyfikatów dla uczestników,  

• koszty niezbędne obciążenia publicznoprawne, w tym podatek od towarów i usług (VAT) – jeśli 
dotyczy3,  

• koszty obsługi administracyjnej, zarządu, ogólnozakładowe, a także koszty dojazdów, 
wyżywienia, noclegów trenerów i/lub personelu administracyjnego Wykonawcy, 

• zysk Wykonawcy. 

 
1 Szkolenia z zakresu wykonywania robót dekarskich takich jak np.: 1) wykonywanie pokryć dachowych i obróbek dekarskich; 

2) wykonywanie montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej; 3) 
wykonywanie odwodnień połaci dachowych; 4) wykonywanie remontu i rozbiórki pokryć dachowych, obróbek dekarskich i 
odwodnień połaci dachowych. 

2 Szkolenia z  zakresu wykonywania prac betoniarskich i zbrojarskich, takich jak np.: 1) wykonywanie i układanie zbrojenia  

w deskowaniu lub formie; 2) wykonywanie mieszanek betonowych; 3) układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej  
w deskowaniu lub formie oraz pielęgnacji świeżego betonu; 4) wykonywanie prac związanych z naprawą elementów 
betonowych i żelbetowych. 

3 szkolenia zawodowe realizowane w ramach projektu dofinansowane będą w ponad 70% ze środków publicznych i co do 

zasady zwolnione będą z VAT (na podstawie Art. 43 ust. 1 pkt. 29 c ustawy od podatku od towarów i usług. 
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Prosimy o przesłanie wyceny kosztów usług sporządzonej na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 
do niniejszego pisma do dnia 28.02.2020 r.: 

• na adres mailowy: biuro@akademiabudowlana.com.pl wpisując w tytule – „wycena szkoleń – 
branża budowlana (1)” 
lub 

• pocztą tradycyjną lub osobiście na adres KDK Info Sp. z o., Al. Jana Pawła II 25, 00-854 
Warszawa, z dopiskiem na kopercie „wycena szkoleń – branża budowlana (1)”. 

 

Niniejsze szacowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, 
jak również nie stanowi zobowiązania KDK Info Sp. z o. o. do zawarcia umowy. 

 

Załączniki: 1 – Opis szkoleń; 2 – Formularz ofertowy.  
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