
                                              Załącznik nr 5 do Regulaminu  udzielania zamówień w PEC Sp. z o.o. w Tychach                         

 

Notatka z dnia .................... r. 

z czynności szacowania wartości zamówienia 
 
do zamówienia .................................................................................................................................. 

(przedmiot zamówienia) 

1. Rodzaj zamówienia: USŁUGA*            DOSTAWA*          ROBOTA BUDOWLANA* 
2. Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na kwotę .................... zł netto,  
3. Dla zamówienia udzielanego w częściach, wartość poszczególnych części zamówienia została ustalona na 

kwotę1: 

Część 1 .................... zł,  

Część 2 .................... zł, 

Część 3 ……………… zł.  

4. Kwota zarezerwowana na realizację zamówienia: .................... zł netto,  

5. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu .................... r.  na podstawie (zaznaczyć jedną lub kilka  
z podanych niżej możliwości): 

1) kosztorysu inwestorskiego opracowanego na etapie przygotowania dokumentacji projektowej. 
2) planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli 

przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. - 
Prawo budowlane. 

3) planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (dotyczy zaprojektowania 
i wykonania robót budowlanych); 

4) wartości historycznych dotyczące kosztów podobnych zamówień (dotyczy usług i dostaw); 
5) analizy danych z innych postępowań o udzielenie zamówienia; 
6) informacji rynkowych zebranych na podstawie: 

- odpowiedzi na zapytania cenowe od potencjalnych wykonawców, 
- analizy ogólnodostępnych źródeł (np. katalogi branżowe, cenniki, sklepy internetowe), 

- innych danych na temat kształtowania się cen na rynku. 

7)   inna podstawa…………………………………………………………………………….. 

6. Sposób obliczenia szacunkowej wartości 2: 
........................................................................................................................................... 

7. Osoba/y dokonujące oszacowania wartości zamówienia: 
1) ..................................................................................................................................... 
2) ..................................................................................................................................... 

 

…………………….................................................................. 
(podpis/y osoby/osób szacującej wartość zamówienia) 

Potwierdzam zabezpieczenie środków finansowych  
w Planie inwestycji /zakupów inwestycyjnych / remontów /  
kosztów w układzie   rodzajowym * na 2021r.  do kwoty …………. zł: 
 
……………………………………………….……….…….……. 
      (data i podpis przełożonego osoby szacującej wartość zamówienia) 

 

Załączniki: 
Dokumentacja źródłowa, na podstawie której dokonano oszacowania wartości zamówienia (w przypadku dok. o dużej objętości kopia fragmentów, 
stron…): 

1) kalkulacje, katalogi, cenniki, itp.. 
2) kosztorysy inwestorskie. 
3) oferty wykonawców, notatki z rozmów telefonicznych.  
4)  inne. 

 

 
1 Należy wstawić odpowiednią ilość części 
2 Np. średnia arytmetyczna, mediana 
 
*niewłaściwe skreślić 


