
 
…………..……………………………….. 
    (Pieczątka Zamawiającego) 

WACETOB Sp. z o.o. 
DZIAŁ NIERUCHOMOŚCI 

02-548 WARSZAWA, ul. OLESIŃSKA 21 
tel. 22 825-61-91, nieruchomosci@wacetob.com.pl 

ABONAMENT 2022  
 

 ABONAMENT NA 2022 ROK Cena 1 kpl. 
Ilość  

kpl. 

Wartość  

zł 

1. Scalone normatywy nr 139-142 [+CD] 510,00 zł   

2. 
Wycena budynków sposobem 

szczegółowym nr 63-64 [+CD] 
260,00 zł   

 RAZEM: 
 

  

Podane ceny brutto wydawnictw uwzględniają podatek VAT w wysokości 8%. 

W przypadku zmiany stawki VAT zobowiązuję się uregulować różnicę. 

 
wpłata została przekazana na konto: 

WACETOB Sp. z o.o.; 02-548 WARSZAWA; ul. OLESIŃSKA 21 
PKO B.P. S. A. XV O/Warszawa rach. nr 33 1020 1156 0000 7702 0006 9310 

 

w dniu .....................................  

Fakturę wystawić na adres: 

Nazwa ……………....................................................................................................  

ul. ..................................................................................................................... 

kod ..... - ..........  miejscowość ............................................................................. 
 

Nr NIP ......................................... 

Fakturę przesłać e-mail’em na adres: …………………………………………………………..………………..… 
 

OŚWIADCZENIE 
Upoważniam WACETOB Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez naszego, jako odbiorcy, podpisu. 
 

Inny niż na fakturze adres wysyłki, dział, lokal: 

Nazwa …………….......................................................................................................  

ul. ....................................................................................................................... 

kod ..... - .......... miejscowość........................................ skrytka pocztowa................ 

 

 

 
..........................                                                              ....................................................... 
          (data)                                                                             (podpis i pieczęć osoby upoważnionej) 

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

         numer telefonu osoby zamawiającej 
 

............................................................................ 
adres e-mail 

 
Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zamówienia (zgodnie z art. 6 pkt. 1 RODO). 

Osobom, które podają swoje dane, przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. Administratorem danych osobowych jest WACETOB Sp. z o.o., ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa. Informacje o stosowaniu 

RODO znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na naszej stronie internetowej: www.wacetob.com.pl. 



 

WACETOB Sp. z o.o. 

DZIAŁ NIERUCHOMOŚCI 

02-548 Warszawa, ul. Olesińska 21 

tel. 22 825-61-91 

e-mail: 

nieruchomosci@wacetob.com.pl 

Zakup wydawnictw w formie prenumeraty gwarantuje:  

  atrakcyjną cenę zakupu kompletu wydawnictw,  

  aktualny numer wydawnictwa zawsze pod ręką,  

  brak dodatkowych opłat związanych z przesyłką.  

SCALONE NORMATYWY     

DO WYCEN  
BUDYNKÓW I BUDOWLI 

 

Kwartalnik. Format B5 

 

4 numery w roku – ukazuje się pod 

koniec każdego kwartału 

 

Cena pojedynczego do 30.03.2022 r.  

– 150 zł 

Materiały pomocnicze do szacunkowego 

określania kosztów wzniesienia obiektów 

budowlanych. Zawiera wycenę obiektów 

o funkcji mieszkalnej, przemysłowej, służby 

zdrowia i oświaty, usługowej, handlowej oraz 

budowle. 

Do wydania załączamy dysk CD zawierający 

uproszczony program, pozwalający na wycenę 

nieruchomości w oparciu o wybrane obiekty 

zawarte w SCALONYCH NORMATYWACH 

z możliwością wprowadzenia własnego obmiaru 

wycenianego obiektu, a także stopnia zużycia 

poszczególnych elementów. 

 

WYCENA BUDYNKÓW –  

BAZA DANYCH  

DO METODY 
ODTWORZENIOWEJ 

 

Półrocznik. Format A5 

2 numery w roku – ukazuje się: 

 w kwietniu z poziomem cen   

I kwartału danego roku 

 i w październiku z poziomem cen 

III kwartału danego roku 

 

Cena pojedynczego do 30.03.2022 r.  

 – 153 zł 

Cennik do szacowania wartości budynków 

i budowli techniką szczegółową. Służy do 

określania wartości budynków mieszkalnych, 

budownictwa ogólnego, budynków inwentarskich 

i przemysłowych, oraz wycenę budowli z zakresu 

robót ziemnych, konstrukcji stalowej, 

konstrukcji aluminiowej i uzbrojenia terenu.  

Zawiera rozdział dotyczący wyceny techniką 

szczegółową robót według nowych technologii 

(stropów, docieplenia ścian, izolacji 

przeciwwilgociowych i pokryciowych oraz izolacji 

rurociągów, nowe materiały ścian, okien, 

grzejników).  

Cennik jest zaopatrzony w program pozwalający 

na sumowanie wybranych pozycji z katalogu 

z uwzględnieniem własnego obmiar wycenianej 

pozycji.  

 

EKSPERTYZY ,  OP I N IE  I  ORZECZENI A  TECHNI CZNE  •  PEŁNI EN I E  FUNKCJ I  

I NŻYNI ERA  KONTRAKTU  •  NADZORY  INWESTORSKI E  •  KONTROLA  

REAL I ZACJ I  PRZEDSI ĘWZI ĘCI A  DEVELOPERSKI EGO  •  OP I N I E  I  KONSULTACJE  
W  ZAKRESI E  ZAMÓWI EŃ  PUBL I CZNYCH NA  ROBOTY  BUDOWLANE  •  

KOSZTORYSOWANI E  ROBÓT  BUDOWLANYCH  •  WYDAWNICTWA FACHOWE  •  
SZKOLEN IA  

OFERTA  WACETOB NA  STRONI E :  www.wacetob.com.pl  

SPRZEDAŻ  WYDAWNI CTW : ksiegarnia .budowlana.pl  

http://www.wacetob.com.pl/

