
Program do kosztorysowania BIMestiMATE charakteryzuje się nowoczesnym, przyjaznym i intuicyjnym 

interfejsem, umożliwia kosztorysowanie szerokiego zakresu robót wielu branż oraz jest elastyczny i 

otwarty w kwestii wymiany danych z innymi programami dzięki możliwości zapisu i importu kosztorysu w 

wielu formatach. Umożliwia on przedmiarowanie, kosztorysowanie oraz harmonogramowanie metodą 

tradycyjną jak i w technologii BIM. 

Program kosztorysowy BIMestiMATE, posiada następujące funkcje: 

 Zestaw ponad 300 katalogów norm (Katalogi norm kosztorysowych - program kosztorysowy 

BIMestiMATE) z możliwością tworzenia katalogów własnych. 

 Zabezpieczenie za pomocą klucza sprzętowego USB. 

 Bezterminowa licencja na użytkowanie programu. 

 Eksport do formatów: *.xml, *.xls, *.pdf, *.zuz, *.puz 

 Import formatów: *.xml , *.zuz, *.kst,  *.ath *, *.prd, *.ktu, *.puz, *.rds, *.gtm, *.gm  *.pdf (po 

dokupieniu modułu PDF Kosztorys). 

 Dostęp do bezpłatnych aktualizacji przez rok od zakupu stanowiska, po tym okresie istnieje 

możliwość przedłużenia (tzw. Opieka Techniczna). 

 Wersja demonstracyjna programu kosztorysowego BIMestiMATE 

 Odczyt formatów BIM w formacie IFC 

 Przenoszenie wirtualnych modeli budowli do kosztorysu i szybka wycena na dowolnym etapie 

projektu 

 Wykonywanie operacji obracania, przesunięcia, przybliżeń 

 Szeroki zakres prac na modelu – odcinanie, filtrowanie, regulowanie przeźroczystości 

 Opcja prezentacji za pomocą drzewa strukturalnego z przygotowanego projektu dla różnych 

branż, z podziałem na rodzaje instalacji 

 Możliwość przedmiarowania i przygotowanie wyceny kosztorysowej oraz opracowanie 

harmonogramu 

 Metody uproszczonego i szczegółowego kosztorysowania. 

 Możliwość porównywania dwóch kosztorysów i zarządzania kosztorysami (włączanie całego 

kosztorysu składowego do nowego, tworzenie kosztorysów w różnych wariantach, łączenie 

kosztorysów przygotowanych przez kosztorysantów z różnych branż). 

 Współpraca z MS Excel - rozbudowane możliwości eksportu do Excela kosztorysu razem z pełnymi 

zestawieniami, a także elastyczne definiowanie wybranych danych do importu z programu Excel. 

Format *.xls umożliwia również eksport i import z Open Office. 

 Możliwość utworzenia jednej pozycji kosztorysowej ze wskazanych wielu istniejących pozycji 

szczegółowych. 

 Słownik Zamówień Publicznych CPV. 

 Możliwość edytowania i modyfikacji katalogów własnych oraz bazowych dostarczanych wraz z 

programem. 

 Opcje wydruku kosztorysu w postaci różnorodnych raportów oraz w formacie *.pdf dzięki czemu 

można wykonać nieedytowalną wersję kosztorysu oraz otworzyć go bez posiadania programu do 

kosztorysowania. 

 Zgodność raportów kosztorysów inwestorskich UPZP z rozporządzeniem. 

 Funkcja tworzenia elementów scalonych. Poprzez element scalony ukrywamy szczegóły kalkulacji 

wykonania robót nie tracąc danych w niej zawartych; element ten może być zapisany w Cenniku 

Scalonym i zastosowany w przyszłości. 

 

 

http://www.prokoszt.pl/upload/katalogi_norm_programu_bimestimate.pdf
http://www.prokoszt.pl/upload/katalogi_norm_programu_bimestimate.pdf
http://www.programkosztorysowy.pl/wersje-demo/


 Możliwość tworzenia kosztorysów wariantowych, kosztorysów złożonych oraz obliczania bieżącej 

wartości kosztorysu. 

 Megacennik - cennik on-line, czyli dostęp do cen komponentów elektrycznych od ponad 250 

producentów. 

 Współpracuje z następującymi bazami cenowymi: Sekocenbud, Bistyp, Orgbud, Intercenbud. 

 Wbudowana opcja Kalkulacji Ceny ułatwiająca pracę nad cenami materiałów i kosztami zakupu. 

 Możliwość indywidualnych ustawień co do pokazywanych informacji poprzez opcje sortowania 

czy filtrowania tabel. 

 Funkcja podpowiadania najważniejszych informacji o pozycjach kosztorysowych np. o możliwości 

zastosowania mnożnika. 

 Funkcje szyfrowania kosztorysów hasłem oraz nadawania różnych profili  i uprawnień co do 

dostępu. 

 Wymagania sprzętowe programu do kosztorysowania BIMestiMATE: 

- System MS Windows® Win7/Win8/Win8.1/Win10 

 

 Zalecana konfiguracja sprzętowa: 

- System Windows 8.1 lub nowszy 

- Autonomiczna karta graficzna WUXGA (True Color) z zainstalowanymi sterownikami producenta, 

obsługująca OpenGL w wersji, co najmniej 3.3, 1GB wbudowanej pamięci RAM, 512 

zunifikowanych jednostek cieniujących 

- Dwa monitory 

- Pamięć RAM 4GB 

- Procesor Corei5, 2,7GHz 

- Pełna instalacja wymaga ok. 250 MB wolnego miejsca na dysku SSD 

- Klawiatura 101/102 klawisze 

- Mysz z kółkiem z zainstalowanymi sterownikami systemowymi MS Windows® 

 Masz pytania? Zadzwoń: 510 590 304 

 


