
Program Ceninwest pozwala kompleksowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami oszacować wartość inwestycji obejmującą m.in. zakup działki, 
prace projektowe i przygotowawcze, budowę obiektów podstawowych, instalacji i wyposażenia. 
Jest narzędziem przydatnym dla inwestorów, biur projektowych i biur kosztorysowych w celu ustalenia wartości kosztorysowej inwestycji oraz two-
rzenia kosztorysów i wycen metodą uproszczoną (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. nr 130 poz. 1389).

Ceninwest
Ceninwest to program pozwalający na kompleksowe oszacowanie wartość inwestycji. 
Program dedykowany jest przede wszystkim dla projektantów biur projektowych 
oraz kosztorysowych, ale również dla inwestorów.

MOŻLIWOŚCI PROGRAMU:
•	 Obliczanie wartości planowanych kosztów 

robót budowlanych oraz wartości planowa-
nych kosztów prac projektowych zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z 18.05.2004 r.

•	 Sporządzanie przedmiarów.
•	 Szeroko rozbudowane opcje wydruku umoż-

liwiające wprowadzanie własnego logo oraz 
modyfikacje strony tytułowej.

•	 Możliwość tworzenia i modyfikowania wła-
snych baz cenowych.

•	 Wysoka funkcjonalność i szybkość sporzą-
dzania kosztorysów.

•	 Użycie mnożników i krotności.
•	 Wyświetlanie na bieżąco wartości kosztorysu.
•	 Prosty i przyjazny interfejs użytkownika.
•	 Możliwość wyboru podstawowych jedno-

stek walutowych (zł, $, €, £), a także modyfi-
kacji zgodnie z kursem podanym przez użyt-
kownika.

•	 Wbudowany słownik kodów CPV.
•	 Możliwość zapisu kosztorysu w formacie RTF 

umożliwiającym odczyt w pakiecie MS Offi-
ce.

•	 Podział na fazy kosztorysu inwestycji.
•	 Import i export pliku w formacie *.ath (zgod-

nego z programem Norma PRO).
•	 Możliwość tworzenia i zapisu własnych pozy-

cji z uwzględnienie RMS.
•	 Dwa alternatywne widoki okna wpisywania 

danych: pierwszy zbliżony do wyglądu Eks-
ploratora Windows, drugi do wyglądu tabeli 
programu Excel.

•	 Możliwość wczytywania najpopularniej-
szych baz cenowych dostępnych na rynku:

•	 BISTYP - bazy cenowe robót i obiektów IN-
WESTYCYJNYCH

•	 BISTYP - Bazy cenowe robót REMONTO-
WYCH

•	 Baza cenowa-Biuletyn BCO,BCA,BCD 
II/2005 - firma SEKOCENBUD

•	 Baza cenowa-WKI-wskaźniki cenowe w I 
półr. 2005r - firma SEKOCENDBUD

•	 CR-ceny robót (ICRB,ICRI, ICRS,ICRE,ICRD, 
ICREn,ICRRB,ICRRI,ICRRE,CSRB) - firma 
ORGBUD

•	 CKZ - zestaw cen robót w obiektach zabyt-
kowych - firma ORGBUD.

Użytkownicy wykonujący audyty w ArCADia-TERMO 
PRO, po zainstalowaniu programu kosztorysowego 
Ceninwest i kliknięciu ikony                 (znajdującej 

się po prawej stronie tabeli wariantów modernizacyj-
nych), mogą, dla każdego wariantu docieplenia ścian 
zewnętrznych, samodzielnie wykonać obliczenia jed-
nostkowych kosztów docieplenia Kj wraz z pełnym 
kosztorysem.
Po prawidłowym wypełnieniu Szablonu ocieplenia 
ściany zewnętrznej, odpowiednie dane zostaną auto-
matycznie przesłane do programu Ceninwest. Na ich 
podstawie, bezpośrednio po jego zamknięciu, zosta-
nie obliczona i przekazana do ArCADia-TERMO PRO 
wartość wskaźnika Kj.
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Wymagania systemowe:
Pentium IV (zalecane min. PIV D), 256 MB RAM (zalecane min. 1024 
MB), napęd DVD-ROM, , około 250 MB wolnego miejsca na dysku 
na instalację, system Windows XP 32-bit PL, Windows Vista 32/64-bit
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