
 
 

 
PRZEDMIOT: B21. Kosztorysowanie w praktyce – ćwiczenia 

(nie dotyczy Słuchaczy: Absolwentów i Instalatorów) 
 

PROWADZĄCY: Krzysztof Gnyra 
 
ZALICZENIE PRZEDMIOTU: Zaliczenie projektów - zadań 
 
TERMIN ZALICZENIA: „Projekty-zadania” należy przesyłać do 03.04.2017,  

na adres e-mail: kgnyra@gmail.com ;  
w tytule maila proszę wpisać: B21 KwP - Projekt 

 
 
 
REALIZACJA ZAJĘĆ 
 
Zajęcia praktyczne realizowane „metodą projektów” – samodzielna praca Słuchacza  
lub grupy Słuchaczy. 
 
Projekty-zadania można robić indywidualnie lub w grupach – grupa do maksymalnie 5-ciu 
osób. 
Grupy – samodzielnie tworzone przez Słuchaczy.    
 
Przygotowanie do zajęć: wykład on-line 07.03, prowadzący: Krzysztof Gnyra 
 
W trakcie realizacji projektów możliwe konsultacje z prowadzącym – telefonicznie  
i/lub e-mail.  
 
 
Zajęcia praktyczne stacjonarne - odbędą się w oddziale Viessmann we Wrocławiu:  

 obecność na zajęciach – nieobowiązkowa, 

 chcąc uczestniczyć w zajęciach w konkretnym dniu - proszę się wcześniej zapisać 
(żeby nie było zbyt dużo osób w tym samym czasie), 

 na zajęcia proszę przynieść własny komputer z zainstalowanym odpowiednim 
oprogramowaniem i z „własnym” łączem do Internetu (jeśli będzie potrzebne) 

 

 Słuchacz/Słuchacze na zajęciach będą samodzielnie rozwiązywać zadania-projekty,  
bez pomocy prowadzącego – „samodzielna praca”;  
pomoc prowadzącego – w minimalnym stopniu, jeśli prowadzący zajęcia uzna,  
że powinien pomóc. 
 

 
Terminy zajęć stacjonarnych w Viessmann-Wrocław (na zapisy): 
11 i 12 marzec 
25 i 26 marzec 
1 i 2 kwietnia 
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Spis projektów – zadań do wykonania: 
 
Projekt 1. Wykonaj kosztorys  
 
Projekt 2. Przygotuj ofertę dla klienta 
 
=====================================================================  
 
 
Projekt 1. Wykonaj kosztorys  
 

Na podstawie przedmiaru robót wykonaj kosztorys instalacji z gruntową pompą 
ciepła, powietrzną pompą ciepła do c.w.u. i z kolektorami słonecznymi. 
 
Przedmiar robót – plik: Projekt_1__KOSZTORYS.PDF  
 
Realizacja projektu: za pomocą programu do kosztorysowania on-line  
na stronie www.ekoszt.pl lub innego programu do kosztorysowania. 
 
Zaliczenie projektu:  
- wykonanie całego kosztorysu, jeśli zadanie wykonuje grupa Słuchaczy, 
- wykonanie tylko jego jednej części (działu): Instalacja pompy ciepła  
(dla projektu samodzielnie wykonywanego przez Słuchacza) 
 
Uwaga i do przedmiaru: 
- Instalacja dolnego źródła ciepła: poz. 1. Wykonanie sond pionowych… 99 m – 
przyjąć łączną długość sond pionowych 180 m; koszt wykonania 1 bm 
kompletnej sondy (na gotowo), przyjąć 100 zł/mb; 
- Instalacja pompy ciepła: poz. 11. Gruntowa pompa ciepła o mocy 30,9 kW – 
przyjąć gruntową pompę ciepła o mocy grzewczej 10 kW 
- ceny materiałów i sprzętu przyjąć z: cennika producenta, hurtowni lub z cennika  

 
 
 
Projekt 2. Przygotuj ofertę dla klienta  
 

Na podstawie wykonanego kosztorysu, przygotuj ofertę dla Twojego 
potencjalnego klienta, któremu chcesz sprzedać instalację. 
 
Oferta: 
- „na papierze” 
- forma i zawartość oferty - dowolna 
 

 
 
 
 
Krzysztof Gnyra 
tel. 602 231 407 
e-mail: kgnyra@gmail.com  
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