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Załącznik 1 - CENNIK USŁUG INKUBATORA  
 

Nazwa usługi Jedn. miary Cena brutto (w zł) 

Wynajmowanie pomieszczeń biurowych – stawka 
preferencyjna 

m2 16,50 

Wynajmowanie pomieszczeń biurowych – stawka bez 
preferencji 

m2 33,00 

Energia elektryczna wg wskazań licznika głównego 
- naliczana proporcjonalnie do wynajmowanej powierzchni 

kWh wg obowiązujących stawek 

Ogrzewanie - opłata stała wg obowiązujących stawek 
naliczana proporcjonalnie do wynajmowanej powierzchni 

m2 w cenie najmu 

Ogrzewanie - opłata zmienna wg obowiązujących stawek 
naliczana proporcjonalnie do wynajmowanej powierzchni 

m2 w cenie najmu 

Woda i ścieki - w pomieszczeniach wyposażonych w 
wodomierz  

m3 wg obowiązujących stawek 

Woda i ścieki – części wspólne - wg wskazań licznika 
głównego naliczana proporcjonalnie do wynajmowanej 
powierzchni 

m3 wg obowiązujących stawek 

Drukowanie/kserowanie materiałów - kolor A4 0,80 

Drukowanie/kserowanie materiałów - czarny A4 0,50 

Skanowanie A4 0,80 

Wynajęcie sali konferencyjnej (dla firm zewnętrznych) godz. 20,00 

Wypożyczenie projektora godz. 10,00 

Internet abonament szt. w cenie najmu 

Sprzątanie części wspólnych  w cenie najmu 

Obsługa sekretaryjna  nieodpłatna 

Obsługa księgowa – I rok  nieodpłatna 

Obsługa księgowa – II rok 

Księga przychodów i rozchodów bez VAT 

miesiąc 

50 

Księga przychodów i rozchodów z VAT 75 

Ryczałt bez VAT 30 

Ryczałt bez VAT 50 

Pozostałe warianty 
stawka ustalana 

indywidualnie 

Obsługa księgowa – III rok 

Księga przychodów i rozchodów bez VAT 

miesiąc 

100 

Księga przychodów i rozchodów z VAT 140 

Ryczałt bez VAT 80 

Ryczałt bez VAT 110 

Pozostałe warianty 
stawka ustalana 

indywidualnie 

Wirtualne biuro, tj.:   
- adres do rejestracji firmy,  
- odbieranie i przechowywanie korespondencji,  
- powiadamianie o korespondencji,  

miesiąc 150 
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- możliwość bezpłatnego korzystania z sali konferencyjnej w 
wymiarze 4h/miesiąc 
- możliwość odpłatnego korzystania z pozostałych usług 
 


