
Program do kosztorysowania Norma STANDARD 2 jest idealnym rozwiązaniem dla kosztorysantów, 

którzy pracują samodzielnie. Pozwala ona na wykonanie kosztorysów metodą szczegółową, uproszczoną i 

mieszaną i można ją wykorzystać do stworzenia przedmiarów/obmiarów, kosztorysów inwestorskich, 

ofertowych oraz powykonawczych. Za dodatkową opłatą można ją wyposażyć w moduł importujący 

przedmiary/obmiary z plików PDF. 

Możliwości i funkcje jakie ma w sobie program kosztorysowy Norma STANDARD 2 to: 

 Około 350 wiodących katalogów norm (Katalogi norm kosztorysowych - program kosztorysowy 

Norma STANDARD 2) z możliwością tworzenia katalogów własnych. 

 Zabezpieczenie kluczem sprzętowym USB. 

 Bezterminowa licencja na użytkowanie programu. 

 Eksport do formatów: *.ath, *.xls, *.pdf. 

 Import formatów:  *.ath, , *.xml *.kst, *.prd, *icf (praca w technologii BIM) *.pdf (po dokupieniu 

modułu Import PDF). 

 Wersja demonstracyjna programu kosztorysowego Norma STANDARD 2 

 Możliwość dokupienia dostępu do aktualizacji programu (Abonament Buduj z Głową). 

 Standardowy instalator na płycie CD można zastąpić instalatorem na USB (za dodatkową opłatą). 

 Interfejs oparty na wstążce poleceń pozwalający na wygodne poruszanie się po programie. 

 Sygnalizator błędnych i zerowych obmiarów. 

 Optymalizacja do monitorów o dużej rozdzielczości (Full HD, 2K, 4K) 

 Przejrzysty mechanizm wyboru pozycji katalogowej, który umożliwia dowolne edytowanie spisu 

katalogów - ich grupowanie, zmianę miejsca, tworzenie list ulubionych i prezentacji w postaci 

drzewa. 

 Automatyczne wyliczanie nakładów dodatkowych (takich jak np. koszty jednostkowe transportu). 
 Funkcja automatycznej zmiany danych pozycji w oparciu o dane z części opisowej katalogu. 

 Program podpowiada, że są dopuszczalne modyfikacje odpowiednich nakładów i w razie potrzeby 
automatycznie je wprowadza. 

 System komunikatów specjalnych, informujących użytkownika o szczególnych warunkach 
kosztorysowania danej roboty. 

 Możliwość zmiany wszystkich danych w kosztorysie w dowolnym momencie jego tworzenia. 
 Możliwość tworzenia pozycji scalonych oraz wstawiania ich do katalogów własnych. 
 Mechanizm wyliczania czasu pracy rusztowań. 
 Możliwość tworzenia pozycji dla wyliczania kosztów transportu materiałów lub sprzętu 
 Wielopoziomowy system działów. 
 Możliwość sprawdzania poprawności kosztorysu przez porównywanie go z katalogami. 
 Przeglądarka kodów CPV, możliwość ich wprowadzania oraz wstawiania na stronę tytułową oraz 

przypisywania do poszczególnych działów. 

 Opcja podglądu historii zmiany cen w bazach cenowych. 

 Możliwość filtrowania pozycji w kosztorysie. 

 Opcja grupowania zestawień pozycji i RMS po wybranej kolumnie. 

 Funkcja rozliczania kilku stawek VAT. 

 Opcja pobierania z Internetu kursów walut. 

 System podpowiedzi, wyszukiwarka błędnych wyrażeń, przedmiar z mechanizmami  sum 

częściowych, obliczeń pomocniczych, komentarzy oraz odwołań do wyliczeń z innych pozycji. 

 Wbudowane drzewo nawigacji po wydrukach z możliwością definiowania własnych zestawów i 

styli oraz dokonywania zmian parametrów i wyszukiwania słów kluczowych na podglądzie 

wydruku 

 Współpraca z cennikami Sekocenbud, Orgbud, Bistyp, Intercenbud. 

 

 

 

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


 Minimalne wymagania sprzętowe:   

- Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista SP 1, Windows XP SP 3 

- Komputer z procesorem min. Pentium 4 

- 1GB HDD 

- 1GB RAM 

- Napęd DVD 

- Grafika: 1024x768 min. 

- Internet Explorer 6.0 lub nowszy 

- port USB 

 Zalecane wymagania sprzętowe:   

- Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 

- Procesor Intel Core 2 Duo lub równoważny 

- Pamięć 2GB RAM 

- HDD: 2GB 

- Rozdzielczość ekranu: 1920x1200 

- Internet Explorer 6.0 lub nowszy 

- Napęd DVD 

- port USB 

 Masz pytania? Zadzwoń: 510 590 304 

 


