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KURS NORMA PRO 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Przeprowadzenie kursu dla uczniów zgodnie z programem opisanym w ust. 4. Szczegółowy 

program z podziałem na jednostki lekcyjne opracuje Wykonawca przed rozpoczęciem szkolenia; 

2) Ilość uczniów: 20 osób (2 grupy po 10 osób); 

3) Liczba godzin: 24 godziny na grupę (1 godzina = 45 minut zajęć oraz 15 minut przerwy); 

4) Miejsce prowadzenia kursów: Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnie, ul. Wielkie Przedmieście 41, 

46-300 Olesno. Zamawiający nieodpłatnie użycza sale lekcyjne wraz z dostępem do zasobów 

sprzętowych. 

5) Zajęcia odbywają się od poniedziałku do soboty, również popołudniami, w jednym dniu 

szkoleniowym maksymalnie 8 godzin zajęć; 

6) Szczegółowy harmonogram kursu opracuje Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym przed 

rozpoczęciem kursu, wg wzoru stanowiącego załącznik do umowy. 

2. Termin realizacji zamówienia: 

do 13 grudnia 2019 roku 

3. Wymagania odnośnie Wykonawcy: 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić: 

1) wykwalifikowanego szkoleniowca, 

2) prowadzenie dziennika zajęć wg wzoru stanowiącego załącznik do umowy 

3) kurs kończy się egzaminem, oraz sporządzeniem protokołu wg załączonego wzoru. 

4) materiały merytoryczne w postaci skryptów – do zajęć teoretycznych, 

5) materiały zużywalne, niezbędne do przeprowadzania ćwiczeń, 

6) Zaświadczenie dla uczestników na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 

18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 

1632). (wzór w załączniku do umowy), 

7) inne zaświadczenie/certyfikat wystawiane w instytucji szkoleniowej Wykonawcy lub wymagane 

przepisami prawa (jeśli dotyczy), 

8) Wykonawca przekaże oryginały i kserokopie ww. zaświadczeń/certyfikatów Zamawiającemu po 

zakończeniu kursu, 

9) koordynatora szkoleń – tj. osobę odpowiedzialną za sprawy organizacyjne i za kontakty bieżące 

z Zamawiającym 

4. Program szkoleń 

1) Wprowadzenie do programu NORMA PRO, ogólne zasady instalacji i posługiwania się programem. 

Widoki i możliwości dopasowania programu do swoich potrzeb; 

2) Konfigurowanie podstawowych opcji programu mających wpływ na kalkulowaną wartość 

tworzonego kosztorysu; 

3) Bezpieczna praca z programem. Sporządzanie kopii awaryjnych; 

4) Rodzaje kosztorysów – różnice i zasady pracy w programie Norma; 

5) Katalogi norm – posługiwanie się bazą katalogów norm, budowa katalogów nakładów rzeczowych, 

posługiwanie się lista skróconą, wyszukiwanie pozycji, wstawianie pozycji do dokumentów 

kosztorysowych lub przedmiarowych, korzystanie z podpowiedzi wynikających z opisów ogólnych 

i szczegółowych; 

6) Książka przedmiarów/obmiarów – wprowadzanie pozycji, opisywanie pozycji przedmiarowych, 

obliczenia i odwołania, sumy częściowe; 

7) Wstawianie pozycji katalogowych, modyfikacja pozycji z tytułu nietypowych warunków 

wykonywania prac, współczynniki, nakłady RMS, edycja pozycji kosztorysowych, zmiana typu 

pozycji kosztorysowych: szczegółowych i uproszczonych; 

8) Tworzenie kalkulacji własnych; 

9) Działy kosztorysu - tworzenie i modyfikacja. Wykorzystanie słownika CPV; 
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10) Bazy cenowe - wybór cenników i posługiwanie się bazą cen w celu wyceny kosztorysu, import 

cenników; 

11) Wycena kosztów zakupu materiałów, kosztów jednorazowych sprzętu;  

12) Podsumowanie kosztorysu – tabela narzutów, modyfikacja kosztów i narzutów; 

13) Wpływ parametrów programu na wartość końcową kosztorysu; 

14) Dostrajanie kosztorysu – upraszczanie wycen, sprawdzanie kosztorysu, porządkowanie danych, 

uzupełnianie informacji o kosztorysie, łączenie pozycji i nakładów RMS; 

15) Wydruki kosztorysów i zestawień – wybór zakresu i ustawień wydruków, style wydruków, 

kosztorysy ofertowe i ślepe. 


