
 

OFERTA USŁUG DOSTĘPNYCH 

W KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIM INKUBATORZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Usługi  odpłatne  dostępne dla inkubowanych oraz osób spoza KKIP. 

USŁUGI INFORMATYCZNE  
 

Usługodawca  
 

Kontakt Opis usługi Cena Procedura udostępniania usługi 

Enigma Computers 
Technology 
Łukasz Andrzejewski 
ul. Głowackiego 9/2 
Kędzierzyn-Koźle 

tel.: 77 483 25 88 
tel. kom.:  515 295 870 
www.enigmatech.eu 
email:  biuro@enigmatech.eu  
 serwis@enigmatech.eu  
 
Godziny otwarcia: 
 
Poniedziałek - Piątek 
od 10:00 do 18:00 
Sobota 
od 10:00 do 13:00 

Dostarczanie  małym i średnim 
firmom m.in.: 

rozwiązań informatycznych 
wspomagających  zarządzanie 
przedsiębiorstwem, 

sprzętu komputerowy 
budowanego wg ściśle 
określonych kryteriów klienta 

budowę i opiekę nad 
stronami i sklepami 
internetowymi oraz kampanie 
reklamowe, 

kasy fiskalne, drukarki 
fiskalne, 

systemy monitoringowe oraz 
alarmowe, 

materiały eksploatacyjne do 
drukarek 

tworzenie stron 
internetowych, sklepów 
internetowych 

Indywidualnie  z 
klientem  

Inkubowany indywidualnie 
kontaktuje się firmą.   

http://www.enigmatech.eu/
mailto:biuro@enigmatech.eu
mailto:serwis@enigmatech.eu


3B Komputer s.c.   
ul. Szkolna 15  
47-225 Kędzierzyn-Koźle 

tel.: 77 488-63-94 
tel. kom.: 693-902-226 
www.3bk.com.pl 
email: 3bk@3bk.com.pl 
 
Godziny otwarcia: 
Poniedziałek – Piątek  
7:00 do 15:00 
Sobota 
nieczynne 
 

Dostarczanie  małym i średnim 
firmom m.in.: 

Sprawdzanie poprawności 
działania komputerów, w tym 
systemu operacyjnego 

Diagnostyka przyczyn w 
przypadku awarii systemu, 
usuwanie drobnych usterek  

Instalacja standardowego 
oprogramowania 

Konfiguracja sieci 
komputerowej 

Konfiguracja drukarek 

Wsparcie telefoniczne w 
rozwiązywaniu problemów 
informatycznych 

Inne ( np. kopie 
bezpieczeństwa danych ) – wg 
dodatkowych negocjacji. 

Łączny czas pracy 
informatyka w miesiącu: 
do 4 godzin (do 6 godzin 
dla firm powyżej 3-ch 
komputerów) 

Inkubowany indywidualnie 
kontaktuje się firmą.   

SATKOM sp.j. 
ul. Kozielska 61 
47-224 Kędzierzyn-Koźle 

tel.: 77 483-70-25 
tel. kom.: 603-300-890 
www.satkom.com.pl 
email: serwis@satkom.com.pl 
 
Godziny otwarcia: 
Poniedziałek – Piątek  
9:00 do 18:00 
 
Sobota  
9:00 do 14:00 
 
 

Dostarczanie  małym i średnim 
firmom m.in.: 

naprawa sprzętu 
komputerowego 

Wdrożenie systemów 
komputerowych 

Stałe opieki serwisowe 

Serwery stron www 

Ftp i poczty 
 

Do 2 komputerów 99.00 
zł/m-c, do 2 
roboczogodz.; 
Do 3 komputerów 
149.00 zł/m-c, do 3 
roboczogodz.; 
Do 5 komputerów 
199.00 zł/m-c, do 4 
roboczogodz.; 
Do 7 komputerów 
249.00 zł/m-c, do 5 
roboczogodz. 
Dodatkowe godz. to 45 
zł za roboczogodz. 

Inkubowany indywidualnie 
kontaktuje się firmą.   

http://www.3bk.com.pl/
mailto:3bk@3bk.com.pl
http://www.satkom.com.pl/
mailto:serwis@satkom.com.pl


Hadron for business Sp.z o.o. 
ul. Ligonia 15/3 
47-224 Kędzierzyn-Koźle 
 
 

tel.: 77 547 99 26 
tel. kom.: 601-765-196 
www.hadron.eu.com 
email: info@hadron.eu.com 
 
 
Godziny otwarcia: 
Poniedziałek – Piątek  
8:00 do 16:00 
 
Sobota  
Nieczynne 
 

Sprawdzanie poprawności 
działania komputerów, w tym 
systemu operacyjnego 

Diagnostyka przyczyn w 
przypadku awarii systemu, 
usuwanie drobnych usterek  

Instalacja standardowego 
oprogramowania 

Konfiguracja sieci 
komputerowej 

Konfiguracja drukarek 

Wsparcie telefoniczne w 
rozwiązywaniu problemów 
informatycznych 

Do 3 komputerów  
243,54 zł/m-c, do 4 
roboczogodz./m-c 
Do 5 komputerów 
306,27 zł/m-c, do 6 
roboczogodz./m-c; 
Do 9 komputerów 
552,27 zł/m-c, do 8 
roboczogodz./m-c 
 
 

Inkubowany indywidualnie 
kontaktuje się firmą.   

Amag.net 
Andrzej Magdoń 
ul. Zielona 8/2 
47-224 Kędzierzyn-Koźle 
 
 
 
 
 
 

tel. kom.:  518-255-341 
email: inz.mamon@vp.pl 
 

Sprawdzanie poprawności 
działania komputerów, w tym 
systemu operacyjnego 

Diagnostyka przyczyn w 
przypadku awarii systemu, 
usuwanie drobnych usterek  

Instalacja standardowego 
oprogramowania 

Konfiguracja sieci 
komputerowej 

Konfiguracja drukarek 

Wsparcie telefoniczne w 
rozwiązywaniu problemów 
informatycznych 

Do 3 komputerów 
333.00 zł/m-c, do 4 
roboczogodz.; 
Do 8 komputerów 
555,00 zł/m-c, do 4 
roboczogodz.; 
Do 12 komputerów 
888.00 zł/m-c, do 2 
roboczogodz.; 
Podane ceny są cenami 
brutto 
Dodatkowe godz. 
stawka wyn.80 zł. 
brutto za 1-sza godz., 
zaś za następną 
rozpoczętą 60zł brutto 

Inkubowany indywidualnie 
kontaktuje się firmą.  

 

http://www.hadron.eu.com/
mailto:info@hadron.eu.com

