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(pieczęć Wykonawcy) 

PODZIAŁ CENY RYCZAŁTOWEJ 
 

Na wykonanie certyfikacji w systemie „Zielonych budynków” BREEAM dla projektowanego budynku biurowo usługowego przy ul. Okulickiego i ul. Floriańskiej w Stalowej Woli, na działkach 
o nr ewid. gruntu 800/44 i 800/50, obręb 0003. 

Koszty wykonania certyfikacji należy przedstawić dla trzech poziomów: 

 

1.  Certyfikacja w systemie BREEAM na poziomie PASS 
 

Zakres Etap usługi Koszt etapu Koszt podstawowych 
usług 

Koszt opłat 
rejestracyjnych i 

certyfikacji w organizacji 
certyfikującej 

Koszt dodatkowych 
usług, dodatkowych 
analiz, opracowań, 

pomiarów niezbędnych 
dla uzyskania 

certyfikacji 

Koszt tłumaczeń 
niezbędnej 

dokumentacji/ 
dowodów na język 

angielski 

1 2 3 = 4+5+6+7 4 5 6 7 

Kompleksowe doradztwo i wsparcie 
Zamawiającego oraz dostarczenie 
Zamawiającemu certyfikatu BREEAM 
na poziomie PASS 
dla planowanej inwestycji w postaci 
budynku usługowo-biurowego 

Ocena wstępna      

Projektowanie      

Wykonawstwo      

 
RAZEM 

 
  

Uwaga: 
Należy wypełnić pola w tabeli oznaczone kolorem szarym 
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2. Certyfikacja w systemie BREEAM na poziomie GOOD 
 

Zakres Etap usługi Koszt etapu Koszt podstawowych 
usług 

Koszt opłat 
rejestracyjnych i 

certyfikacji w organizacji 
certyfikującej 

Koszt dodatkowych 
usług, dodatkowych 
analiz, opracowań, 

pomiarów niezbędnych 
dla uzyskania 

certyfikacji 

Koszt tłumaczeń 
niezbędnej 

dokumentacji/ 
dowodów na język 

angielski 

1 2 3 = 4+5+6+7 4 5 6 7 

Kompleksowe doradztwo i wsparcie 
Zamawiającego oraz dostarczenie 
Zamawiającemu certyfikatu BREEAM 
na poziomie GOOD 
dla planowanej inwestycji w postaci 
budynku usługowo-biurowego 

Ocena wstępna      

Projektowanie      

Wykonawstwo      

 
RAZEM 

 
  

Uwaga: 
Należy wypełnić pola w tabeli oznaczone kolorem szarym 
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3. Certyfikacja w systemie BREEAM na poziomie VERY GOOD 
 

Zakres Etap usługi Koszt etapu Koszt podstawowych 
usług 

Koszt opłat 
rejestracyjnych i 

certyfikacji w organizacji 
certyfikującej 

Koszt dodatkowych 
usług, dodatkowych 
analiz, opracowań, 

pomiarów niezbędnych 
dla uzyskania 

certyfikacji 

Koszt tłumaczeń 
niezbędnej 

dokumentacji/ 
dowodów na język 

angielski 

1 2 3 = 4+5+6+7 4 5 6 7 

Kompleksowe doradztwo i wsparcie 
Zamawiającego oraz dostarczenie 
Zamawiającemu certyfikatu BREEAM 
na poziomie VERY GOOD 
dla planowanej inwestycji w postaci 
budynku usługowo-biurowego 

Ocena wstępna      

Projektowanie      

Wykonawstwo      

 
RAZEM 

 
  

Uwaga: 
Należy wypełnić pola w tabeli oznaczone kolorem szarym 

 
 
 
 
 
 
 
 
 (miejsce  i data)          (podpis i pieczątka imienna upełnomocnionego przedstawiciela 

              Wykonawcy) 


