
    

 

   

 

załącznik do Zarządzenia Rektora nr 71/2019 

 

CENNIK BIUR inQUBE  
 

Lp. Metraż - do 

Cena netto 

za miesiąc 

1 10m2 1400 

2 13m2 1700 

3 16m2 2000 

4 19m2 2300 

5 22m2 2600 

6 30m2 3200 

7 35m2 4000 

 

1. W cenie biura Najemca (dalej zamiennie Rezydent) otrzymuje: 

1) media (opłaty eksploatacyjne – woda, prąd, ogrzewanie itp.), 

2) karty dostępu do biura 24/7 dni w tygodniu - po 1 karcie na każdego użytkownika biura,  

3) szybki internet - Wi-fi, 

4) nieograniczony odbiór poczty i wysyłka do 10 listów ekonomicznych (do 500 gram 

każdy) miesięcznie,  

5) strefa drukowania: 

a) druk monochromatyczny - 150 stron w miesiącu - 20 gr za stronę powyżej limitu, 

b) druk kolorowy - 30 stron w miesiącu - 60 gr za stronę powyżej limitu; 

6) dostęp do sal spotkań - 8h w miesiącu, 

7) dostęp do sali konferencyjnej – 4h w miesiącu, 

8) rabat na pakiet “Wiedza” w wysokości 100 zł netto (pakiet „Wiedza” rozumiany jest 

jako wszelka działalność doradcza, szkoleniowa, coachingowa oraz mentoringowa  

świadczona na rzecz Rezydentów i e-Rezydentów inQUBE). 
 

2. Dyrektor inQUBE Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości może obniżyć 

zaproponowaną cenę wynajmu biura za realizację następujących aktywności: 

1) spotkanie mentoringowe, konsultacje indywidualne, porada ekspercka – 50 zł                       

(pod warunkiem, że będą trwać minimum 1,5 h), 
2) miniszkolenie do 7 osób – 50 zł (pod warunkiem, że będą trwać minimum 1,5 h), 

3) szkolenie 15 osób i więcej - 150 zł (pod warunkiem, że będą trwać minimum 1,5 h), 
4) wystąpienie przedstawiciela firmy w panelu dyskusyjnym, debacie itp. – 100 zł, 
5) pomoc w uzyskaniu partnera biznesowego inQUBE – 200 zł, 
6) współorganizacja wydarzenia inQUBE – 200 zł, 
7) organizacja spotkania networkingowego dla społeczności inQUBE na wybrany, 

zaakceptowany temat – 200 zł; 
przy czym obniżenie ceny nie może przekroczyć kwoty 400 zł netto i przyznawane jest za 

każdy miesiąc w którym spełnione jest kryterium aktywności. 

 

3. W przypadku biur łączonych, tzn. takich które posiadają drzwi wewnętrzne, cena wynajmu 

stanowi sumę cen biur pojedynczych. 

 

  



    

 

   

 

CENNIK MIEJSC W PRZESTRZENI COWORKINGOWEJ 

 

Cowork Standard 

Okres najmu 1 dzień 1 tydzień 2 tygodnie Miesiąc 

Cena netto  50 zł 130zł  220 zł 400 zł  

Cowork (strefa cicha) 

Okres najmu 1 dzień 1 tydzień 2 tygodnie Miesiąc 

Cena netto 65 zł  150zł 280 zł 500 zł  
  
 

1. Oferta wynajmu coworkingu uzależniona jest od strefy: 

1) Cowork Standard – strefa znajdująca się na parterze budynku – w części wyznaczonej 

na załączonej mapce, 

2) Cowork Strefa cicha – strefa znajdująca się na I piętrze budynku oznaczona na mapce 

1/21 oraz 1/22. 

2. W cenie coworkingu najemca otrzymuje: 

1) 1 kartę dostępu do miejsca coworkingowego 24/7 dni w tygodniu,  

2) media (opłaty eksploatacyjne – woda, prąd, ogrzewanie itp.), 

3) szybki internet - Wi-fi, 

4) dostęp do sal spotkań - 2h w miesiącu, 

5) strefa drukowania: 

a) druk monochromatyczny - 80 stron w miesiącu - 20 gr za stronę powyżej limitu, 

b) druk kolorowy - 10 stron w miesiącu - 60 gr za stronę powyżej limitu. 

 

3. Najemcy coworku przysługuje pakiet “Wiedza” w cenie 50 zł (pakiet „Wiedza” rozumiany 

jest jako wszelka działalność doradcza, szkoleniowa, coachingowa oraz mentoringowa  

świadczona na rzecz Rezydentów i e-Rezydentów inQUBE). 

 

4. Najemcy coworku przysługuje pakiet “Społeczność” w cenie 50 zł (pakiet „Społeczność” 

rozumiany jako wydarzenia networkingowe mające na celu wymianę kontaktów, 

doświadczeń oraz budowę dobrego wizerunku inQUBE oraz Uczelni). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

   

 

 

CENNIK SALI KONFERENCYJNEJ/DUŻEJ (40 OSÓB) 
 

WEEKEND 

Czas najmu 1 dzień 1 godzina 

Kwota netto 550 zł  95 zł 

DNI ROBOCZE 

Czas najmu 1 dzień 1 godzina 

Kwota netto 450 zł  85 zł  
 

Każda osoba wynajmująca biuro może uzyskać rabat od całości zamówienia w wysokości 20%. 

 

CENNIK SAL SPOTKAŃ (6-15 OSÓB) 
 

WEEKEND 

Czas najmu 1 dzień 1 godzina 

Kwota netto 450 zł  85 zł 

DNI ROBOCZE 

Czas najmu 1 dzień 1 godzina 

Kwota netto 400 zł  70 zł 

 

Każda osoba wynajmująca biuro może uzyskać rabat od całości zamówienia w wysokości 20%. 
 

  


