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Załącznik nr 3 do Regulaminu funkcjonowania Obiektu  pn. IDEA Przestrzeń Biznesu 

Cennik usług standardowych oraz opłat w IDEA Przestrzeń Biznesu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*minimalny czas wynajmu sal wynosi 1 godzinę 

Usługa 
Cena (netto) dla firm 
komercyjnych 

Cena (netto) dla firm 
inkubowanych 

Opłata miesięczna za wynajem lokalu biurowego dla firm inkubowanych - 
29 zł/m² w pierwszym roku 
35  zł/m² w drugim roku 
41  zł/m² w trzecim roku 

Opłata miesięczna za wynajem lokalu biurowego dla firm komercyjnych 47 zł/m² - 

Opłata za parking zewnętrzny miejsce dedykowane 50 zł/miesięcznie/1 miejsce 50 zł/miesięcznie/1 miejsce 

Opłata za parking podziemny  150 zł/miesięcznie/1 miejsce 150 zł/miesięcznie/1 miejsce 

Opłata za obsługę pocztową – odbiór paczek nie więcej niż 20 szt. w miesiącu  30 zł/ miesięcznie  30 zł/ miesięcznie 

Opłata za obsługę pocztową – odbiór listów 60 zł/miesięcznie 60 zł/miesięcznie 

Opłata za wynajem sali konferencyjnej (37 m²) wyłącznie do 2 godzin, bez sprzętu 30 zł/ 1h* 20 zł/1h* 

Opłata za wynajem sali konferencyjnej (37 m²) 70 zł/ 1h* 50 zł/1h* 

Opłata za wynajem sali konferencyjnej (37 m²) 350 zł/dzień szkoleniowy 300 zł/dzień szkoleniowy 

Opłata za wynajem sali konferencyjnej (70 m²) 100 zł/ 1h* 70 zł/1h* 

Opłata za wynajem sali konferencyjnej (70 m²) 500zł/ dzień szkoleniowy 400 zł/dzień szkoleniowy 

Opłata za wynajem sali konferencyjnej (140 m²) 200 zł/ 1h* 150 zł/1h* 

Opłata za wynajem sali konferencyjnej (140 m²) 1000 zł/ dzień szkoleniowy 800 zł/dzień szkoleniowy 

Wynajem biurka w lokalu wielostanowiskowym 10 zł/1h 8 zł/1h 

Wynajem biurka w lokalu wielostanowiskowym 50 zł/1 dzień  40/1 dzień 

Wynajem biurka w lokalu wielostanowiskowym 200 zł/miesięcznie 160 zł/miesięcznie 

Wynajem miejsca parkingowego pod zabudowę 30 zł/m² 30 zł/m² 

Opłata wymiany tabliczki z nazwą firmy na recepcji 40 zł/jednorazowo 40 zł/jednorazowo 

Opłaty eksploatacyjne 

Opłata zryczałtowana za wywóz śmieci 7 zł/os. miesięcznie 7 zł/os. miesięcznie 

Opłata zryczałtowana za klimatyzację 1,70 zł/m2 miesięcznie 1,70 zł/m2 miesięcznie 

 Opłaty za postępowanie niezgodne z Regulaminem funkcjonowania Obiektu pn. IDEA PRZESTRZEŃ BIZNESU 

za nieuprawnione parkowanie 150 zł/1 dzień 150 zł/1 dzień 

za wydanie dodatkowej elektronicznej karty dostępu w przypadku zgubienia lub 
zniszczenia 

20 zł/1 kartę 20 zł/1 kartę 

za mycie, tankowanie i naprawę auta na parkingu zewnętrznym i podziemnym 150 zł 150 zł 


