
 

 
Załącznik nr 1  do Regulaminu Inkubatora 

 

Cennik Kędzierzyńsko-Kozielskiego Inkubatora Przedsiębiorczości 

 

POSTANOWNIE WSTĘPNE 

 

§ 1 

 

1. Niniejszy załącznik stanowi integralną część Regulaminu Kędzierzyńsko- 

                 Kozielskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.  

2. Wszystkie ceny są cenami netto.  

3. Cennik wchodzi w życie z dniem 02.03.2015r. 

 

 

 

USŁUGI INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

 

§ 2 

 

 

I. Bezpłatne usługi dla najemców Inkubatora :  

 

 

Nr. Usługa Cena  Ilość Informacja 

o usłudze 

dodatkowej 

1 recepcja telefoniczna 0 zł. - w cenie 

czynszu 

2 odbieranie i wysyłka  korespondencji 0 zł - w cenie 

czynszu 

3 powiadomienie najemcy o przychodzącej 

korespondencji 

0 zł - w cenie 

czynszu 

4 pomoc w obsłudze konferencji i spotkań 0 zł - w cenie 

czynszu 

5 doradztwo z zakresu prowadzenia 

działalności gospodarczej, mentoring 

0 zł - w cenie 

czynszu 

6 obsługa sekretarsko-biurowa firmy tj. 

umawianie spotkań z partnerami 

wspierającymi Inkubatora  

 

0 zł - w cenie 

czynszu 

7 udostępnienie informacji o firmie na stronie 

internetowej Inkubatora oraz umieszczenie 

logo firmy w obiekcie Inkubatora 

 

0 zł - w cenie 

czynszu 



 

8 prawo do posługiwania się adresem 

Inkubatora 

0 zł - w cenie 

czynszu 

9 prawo do posługiwania się numerami 

telefonicznymi Inkubatora 

0 zł - w cenie 

czynszu 

10 udział w konferencjach organizowanych 

przez Inkubator 

0 zł - w cenie 

czynszu 

11 wynajem sali  konferencyjnej 0 zł 4godz./m-

cznie 

w cenie 

czynszu 

12 wspólna promocja i reklama, targi 0 zł - w cenie 

czynszu 

13 możliwość korzystania z kontaktów i ofert 

gospodarczych będących w posiadaniu 

Inkubatora 

0 zł - w cenie 

czynszu 

14 doradztwo dotyczące pozyskania środków 

unijnych na założenie i rozwój firmy 

0 zł min. 10 osób - 

15 pakiet usług prawnych i podatkowych  0 zł 2 godz./m-

cznie 

w cenie 

czynszu 

16 pakiet usług księgowych  0 zł do 10 

dokumentów 

księgowych 

/m-cznie  

w cenie 

czynszu 

17 2 dowolnie wybrane z oferty Inkubatora 

szkolenia  

  W ciągu 

roku 

w cenie 

czynszu 

 

II. Odpłatne usługi Inkubatora. 

 

 

L.p.  

 

Usługi  

 

Cena  

Usługi ksero, drukowania 

1 

 

Usługi ksero:  A4  

(zł/szt.)  

A3  

(zł/szt.)  

Czarno-

biała  

Kolor Czarno-

biała 

Kolor 

a) do 20 str 0,20 0,90  0,40  3,50  

b) do 100 str.  0,12  1,80  0,26  3,00  

c) powyżej 100 str.  0,10  1,50  0,22  2,60  

2 Druk materiałów z pendrive, poczty 

e-mail:  

A4 (zł/szt.)  A3 (zł/szt.)  

Czarno-

biała  

Kolor  Czarno-

biała  

Kolor  

a) do 20 str.  0,60  2,00  0,80  3,20  

b) do 100 str.  0,50  1,80  0,70  3,00  

c) powyżej 100 str.  0,40  1,50  0,60  2,60  

3 Skanowanie dokumentów:  A4 (zł)  A3  

0,50 0,80 

  



 

 

Nr. Usługi doradztwa, konsultingu oraz 

szkolenia  

Cena  Ilość Informacja 

o usłudze 

dodatkowej 

1 Usługi księgowe w tym:   

Dla firm inkubowanych powyżej 10 

dokumentów księgowych m-cznie  

    

Dla pozostałych  

2  Usługi informatyczne     

3 Doradztwo prawne w tym:  

Dla firm inkubowanych powyżej 2 godzin 

m-cznie 

100 zł 1 godzina   

Dla pozostałych  

4 Szkolenia :  

Zgodnie z ofertą szkoleniową  

Inkubatora 
Dla firm inkubowanych powyżej 2 szkoleń 

w roku  

Dla pozostałych 

5 Wynajem Sali konferencyjnej 

 Dla firm inkubowanych powyżej 4 godzin 

m-cznie 

 30 zł 1 godzina  

 Dla pozostałych  50 zł  1 godzina   

6 Wynajem garażu 100 zł  1 miesiąc  

 

UWAGA: Zapotrzebowanie na daną usługę doradczą, konsultingową bądź szkolenie należy 

zgłosić 7 dni wcześniej, poczym zostanie wyznaczony dogodny dla klienta termin spotkania. 

 

 

 

Wynajmowanie pomieszczeń biurowych 

 

Cena bazowa 32zł za m
2   

miesięcznie  (stawka bazowa z  dnia….. , Uchwała Zarządu KKPP nr….) 

Wynajmowanie pomieszczeń I rok 

wynajmowania (40% stawki bazowej) 

12,80 zł 

Wynajmowanie pomieszczeń II rok 

wynajmowania (60% stawki bazowej) 

19,20 zł 

Wynajmowanie pomieszczeń III rok 

wynajmowania (80% stawki bazowej) 

25,60 zł 

 
UWAGA: Opłata czynszowa za 1 m

2
 zawiera: 

 

- podatek od nieruchomości, 

- zużycie energii elektrycznej,  

- ogrzewanie, 

- zużycie wody i odprowadzania ścieków,  

- zagospodarowanie posegregowanych odpadów komunalnych, 

- ochronę  budynku zapewnionej poprzez stały monitoring oraz interwencje grup  



 

  interwencyjnych w razie potrzeby (obiekt zabezpieczony jest systemem instalacji   

  alarmowej), 

- sprzątanie powierzchni wspólnych (korytarze, toalety, klatki schodowe, winda itp.),  

- dostęp do Internetu   

 

Do wszystkich cen doliczany będzie podatek VAT. 
 


