
Załącznik nr 1 

do zarządzenia Prezydenta Miasta Tczewa  
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Lp. Rodzaj usługi: Specyfikacja: Stawka: 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wynajem sali 

konferencyjnej o pow. 

56,5 m
2 

 

W cenę wliczone jest 

wynajem powierzchni wraz z 

całym zapleczem 

audiowizualnym i 

wyposażeniem sali oraz 

dostępem do sieci 

internetowej Wi-fi. 

 

 

 

 

Za każdą rozpoczętą godzinę: 

40 zł + Vat 

 

Dla przedsiębiorców 

inkubowanych w DP cena za 

godzinę, poza wykorzystanym 

limitem oraz organizacji 

pozarządowych: 

20 zł + Vat 

Pakiet za dzień (do 10h) 

250 zł + Vat 

 

Dla przedsiębiorców 

inkubowanych w DP cena za 

pakiet, poza wykorzystanym 

limitem oraz organizacji 

pozarządowych: 

125 zł + Vat 

W przypadku rezerwacji sali od 

40h, udzielamy rabatu wysokości 

10% wartości zamówienia.  

 

W przypadku rezerwacji sali od 

80h, udzielamy rabatu wysokości 

20% wartości zamówienia. 

2. Wynajem sali obrad o 

pow. 19,2 m
2 

 

W cenę wliczone jest 

wynajem powierzchni oraz 

wyposażenie sali wraz z 

dostępem do sieci 

internetowej Wi-fi. 

Za każdą rozpoczętą godzinę: 

20 zł + Vat 

 

Dla przedsiębiorców 

inkubowanych w DP cena za 

godzinę, poza wykorzystanym 

limitem 8h oraz organizacji 

pozarządowych: 

10 zł + Vat  

Pakiet za dzień (do 10h): 

120 zł + Vat 

 

Dla przedsiębiorców 

inkubowanych w DP cena za 

pakiet, poza wykorzystanym 

limitem oraz organizacji 

pozarządowych: 

60 zł + Vat 



W przypadku rezerwacji sali od 

40h, udzielamy rabatu wysokości 

10% wartości zamówienia.  

 

W przypadku rezerwacji sali od 

80h, udzielamy rabatu wysokości 

20% wartości zamówienia. 

3.  

 

Wynajem powierzchni 

biurowej „inkubatora”  

 

W cenę wliczona jest 

użytkowanie biura, wraz z 

wyposażeniem oraz 

korzystanie z infrastruktury 

Domu Przedsiębiorcy i 

dostępnych mediów wraz z 

dostępem do sieci 

internetowej i pakietem 

reklamowym. (szczegółowa 

specyfikacja zawarta została w 

umowie wynajmu). 

Cena za 1m
2 

powierzchni biura 

w „inkubatorze” dla nowych 

Beneficjentów (na rynku do 24 

miesięcy): 

25 zł + Vat 

 

Beneficjent strategiczny (na 

rynku powyżej 24 miesięcy):  

27,50 zł + Vat 

4. Wynajem miejsca w 

Sali Coworkingu 

 

Cena uzależniona jest od ilości 

zajętych biurek lub stanowisk 

komputerowych. 

 

Do dyspozycji są 4 stanowiska 

wyposażone w zestaw 

komputerowy i niezbędne 

oprogramowanie. 

W całej sali jest dostęp do 

sieci internetowej LAN/ Wi-fi. 

Osoba wynajmująca biurko do 

pracy ma możliwość 

korzystania z infrastruktury 

Domu Przedsiębiorcy. 

 

W przypadku pakietu 

jednodniowego 

wynajmującemu przysługuje 

możliwość wydruku (mono) 

do 10 str. A4 lub 5 str. A3. 

 

W przypadku pakietu 

tygodniowego 

wynajmującemu przysługuje 

możliwość wydruku (mono) 

do 50 str. A4 lub 25 str. A3. 

 

 

 

 

W przypadku pakietu 

miesięcznego wynajmującemu 

przysługuje możliwość 

wydruku (mono) do 100 str. 

Pakiet A – jednodniowy  

(w godzinach pracy urzędu): 

20 zł + Vat  

 

Uczniowie i studenci do 26 roku 

życia (z ważną legitymacją) oraz 

organizacje pozarządowe:  

10 zł + Vat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakiet B – tygodniowy 

80 zł + Vat 

  

Uczniowie i studenci do 26 roku 

życia (z ważną legitymacją) oraz 

organizacje pozarządowe:  

40 zł + Vat 

 

 

Pakiet C – miesięczny  

150 zł + Vat  

Uczniowie i studenci do 26 roku 

życia (z ważną legitymacją) oraz 



 

 

A4 lub 50 str. A3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe zasady 

korzystania ustala regulamin 

sali coworkingu. 

organizacje pozarządowych:  

75 zł + Vat 

 

Oferta specjalna*  

- wynajem stanowiska, 

miesięcznie: 

100 zł + Vat, miesięcznie. 

 

* Dla przedsiębiorcy 

prowadzącego działalność 

gospodarczą nie dłużej niż rok. 

5. Pokoje konsultacyjne W cenę wliczona jest 

użytkowanie biura, wraz z 

wyposażeniem oraz 

korzystanie z infrastruktury 

Domu Przedsiębiorcy i 

dostępnych mediów wraz z 

dostępem do sieci 

internetowej (szczegółowa 

specyfikacja zawarta zostanie 

w umowie wynajmu). 

Cena za 1m
2  

powierzchni 

biurowej:  

- miesięcznie: 100 zł + Vat  

- tygodniowo:  25 zł + Vat 

- dziennie: 10 zł + Vat 

 

Godzinowo za 1h: 5 zł + Vat 

 

Dla organizacji pozarządowych, 

cena za 1 m
2
: 

- miesięcznie: 50 zł + Vat  

- tygodniowo: 12,50 zł + Vat 

- dziennie: 5 zł + Vat 

 

Godzinowo za 1h: 2,5 zł + Vat 


