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ZAŁĄCZNIK NR 2 
DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG 

W RAMACH FUNKCJONOWANIA BIURA COWORKINGOWEGO 
 

 
CENNIK 

1. Niniejszy cennik określa wysokość wynagrodzenia, należnego Stowarzyszeniu B-4 z tytułu świadczenia usług na rzecz Użytkownika. 
2. Zakres świadczeń i wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od wybranego przez Użytkownika abonamentu 
3. Użytkownik ma prawo do skorzystania jednego z poniższych abonamentów o następującym zakresie: 

 
 

Rodzaj abonamentu 
Abonament 
PÓŁ DNIA 

Abonament 
1 DZIEŃ 

Abonament 
5 DNI 

Abonament 
10 DNI 

Abonament 
PEŁNY MIESIĄC 

Cena abonamentu za miesiąc 15,00 zł 30,00 zł 150,00 zł 250,00 zł 450,00 zł 

Adres rejestracyjny 100 zł 100 zł 
   

Adres korespondencyjny 
     

Odbiór korespondencji - listy zwykłe 
i polecone*      

Informowanie sms-em o nadejściu korespondencji 
     

Przechowywanie korespondencji przychodzącej przez 
okres 30 dni      

Wirtualny faks 
     

Kawa, herbata, woda 
     

Przesyłanie na życzenie odebranej 
korespondencji/przesyłek  pocztą na adres wskazany 
przez Użytkownika  

20 zł 20 zł 
   



 

 2/3 

 

Koszty wysyłki korespondencji/przesyłek do 
Użytkownika (Poczta Polska lub In Post)  

15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

Miejsce do pracy do wykorzystania w danym miesiącu 
(od poniedziałku do piątku w godzinach między 9.00 a 
18.00, za wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo 
wolnych od pracy) 

4.5 godz. 9 godz. 45 godz. 90 godz. 
Wszystkie dni 

robocze w danym 
miesiącu 

Miejsce spotkań do wykorzystania w danym miesiącu 
(od poniedziałku do piątku w godzinach między 9.00 a 
18.00, za wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo 
wolnych od pracy) 

0 godz. 2 godz. 5 godz. 10 godz. 20 godz. 

Limit stron wydruku na maszynie wielofunkcyjnej (A4 
czarno-białe) 

20 30 40 60 100 

Limit stron ksero na maszynie wielofunkcyjnej (A4 
czarno-białe) 

30 30 40 60 100 

USŁUGI DODATKOWE 

Wynajem miejsca do pracy na godzinę dodatkowo 
poza pakietem 

6,15 zł 6,15 zł 6,15 zł 5,00 zł 5,00 zł 

Wynajem miejsca spotkań na godzinę dodatkowo 
poza pakietem 

30 zł 25 zł 18 zł 15 zł 15 zł 

Koszt wydruku pojedynczej strony formatu A4 czarno 
– biały  dodatkowo poza pakietem 

1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

Koszt ksero pojedynczej strony formatu A4 czarno – 
biały dodatkowo poza pakietem 

0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 

Koszt wydruku pojedynczej strony formatu A3 czarno 
– biały dodatkowo poza pakietem 

1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 

Koszt ksero pojedynczej strony formatu A3 czarno – 
biały dodatkowo poza pakietem 

0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 

Tabliczka z nazwą firmy przy wejściu do biura - 
jednorazowo (doliczone do pierwszej faktury) 

25 zł 20 zł 15 zł 10 zł 10 zł 

Tabliczka z nazwą/logo firmy przy wejściu do budynku 
- dodatkowa opcja dobrowolna, opłata roczna 

369 zł 246 zł 184,50 zł 150 zł 100 zł 

Wypożyczenie projektora oraz ekranu (stawka za 
godz. brutto) 

40 zł 40 zł 30 zł 30 zł 20 zł 
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USŁUGI KSIĘGOWE 
Świadczone w oparciu o osobną umowę w z biurem księgowym zlokalizowanym w tym samym budynku co biuro coworkingowe** 

USŁUGI PRAWNE  
Świadczone w oparciu o osobną umowę w z biurem prawnym** 

 
 
* Po podpisaniu przez Użytkownika odpowiedniego pełnomocnictwa (do odbioru przesyłek, korespondencji, pocztowego). 
** Cennik usług księgowych i prawnych dostępny na życzenie  

 
 

4. Kwoty o których mowa w ust. 3 są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia 
faktury VAT. 

 
 


