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Załącznik do Regulaminu Parku Naukowo Gliwice, dn. 02.01.2017r. 

-Technologicznego „Technopark Gliwice” Sp.  z o.o. 

i Inkubatora Przedsiębiorczości Technoparku Gliwice     

 

 

CENNIK USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ 

PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY 

„TECHNOPARK GLIWICE” SP. Z O.O. 
(ceny podane są w kwotach netto) 

 

1. Wynajem powierzchni biurowej i warsztatowej 

 

 
 

 
1.1. Czynsz za najem lokalu - stawka inkubacyjna 

od 25zł/m
2
/miesiąc* 

(1 rok) 

od 30zł/m
2
/miesiąc* 

(2 rok) 

od 35zł/m
2
/miesiąc* 

(3 rok) 

1.2. Czynsz za najem lokalu - stawka komercyjna 

 

od 35zł/m
2
/miesiąc * 

1.3. Zryczałtowany czynsz za podstawowe media 
(dostawa ciepła, pobór wody, odprowadzanie ścieków) 

14 zł/m
2
/miesiąc 

(Inkubator 

Technologiczny) 

15 zł/m
2
/miesiąc 

(PNT Technopark 

Gliwice)
 

1.4. Sprzątanie pomieszczeń biurowych i warsztatowych 
(2 razy w tygodniu: mycie podłogi, opróżnianie kosza na śmieci, umycie 

blatów biurek jeżeli są puste, czyszczenie wykładziny w miarę potrzeby, 

przynajmniej2 razy w tygodniu) 

 

4 zł/m
2
/miesiąc 

1.5. Udostępnianie powierzchni wspólnej, np. w celach 

wystawowych 
 

35 zł/m
2
/godz. 

do negocjacji 

1.6. Udostępnianie komputerów przenośnych i stacjonarnych 
 

 

w zależności od 

wymagań 
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1.7. Parking samochodowy 
 
 

30zł/miesiąc/miejsce 

(parking pod Inkubatorem 

dla firm inkubowanych D) 

60 zł/miesiąc/miejsce 

(parking boczny A) 

120 zł/miesiąc/miejsce 

(parking centralny B) 

1.8. Czynsz dzierżawny za laboratorium, wyposażone w 
specjalistyczne instalacje technologiczne 

od 150 zł/godz.
1) 

 

1.9. Czynsz dzierżawny za specjalistyczne oprogramowanie 
CAD/CAM/CAE i sprzęt komputerowy (stacje robocze) 

 

 

od 300 zł/dzień
2) 

 

2. Usługi teleinformatyczne 

 

 
2.1. Opłata za dostęp do Internetu: 

� dla nowoutworzonych (inkubowanych) firm: 

- prędkość do 50Mbit/s 63zł/miesiąc 

                        - prędkość do 75Mbit/s           

 

120 zł/miesiąc 

                        - prędkość do 100Mbit/s            

 

170 zł/miesiąc 

� dla klientów korporacyjnych (nieokreślona liczba użytkowników): 

                         - przepustowość gwarantowana 10/10Mbit/s 200zł/miesiąc 

                         - przepustowość gwarantowana 20/20Mbit/s 

 

300 zł/miesiąc 

                         - przepustowość gwarantowana 50/50Mbit/s 

                          

450 zł/miesiąc 

                         - przepustowość gwarantowana 75/75Mbit/s 

 

750 zł/miesiąc 

                          - przepustowość gwarantowana 100/100Mbit/s 

 

1 000 zł/ miesiąc 

2.2. Dostęp do sieci WiFi(jako dodatek do sieci LAN) bezpłatnie 
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2.3.  Linia telefoniczna zewnętrzna 
 

69 zł/miesiąc
3) 

2.4. Usługa SERWER WWW i FTP + POCZTA 
 

15 zł/miesiąc 

2.5. Usługa SERWER (WWW) 
 

10 zł/ miesiąc 

2.6. Usługa POCZTA (2,10,30 kont) 
 

15,20,30 zł/miesiąc 

2.7.  Opłata za publiczne IP (pierwsze gratis) 
 

15 zł/miesiąc 

 

 

3. Wynajem sal szkoleniowych 

 

 
3.1. Laboratorium komputerowe ECDL 1-15, budynek II, I piętro 

 

� Certyfikowane laboratorium egzaminacyjne z zakresu ECDL o 

powierzchni  45m
2
, 

� dostosowane również do udziału dla osób niepełnosprawnych 

(winda), 

� 24 miejsca siedzące + prowadzący, 

� 12 stanowisk komputerowych (Core i5-4590,8GB,Quadro 

K620,250GB SSD,500GB HDD, Iiyama 24”,Windows 7 Pro, 

Office 2013),  

� 10 komputerów przenośnych (Dual Core T4500 2,3GHz, 2GB, 

500GB HDD, Windows Vista), 

� projektor 1024x768, 

� dostęp do Internetu (LAN, WiFi), 

� niezależna klimatyzacja, 

� flipchart. 

 

 
 

 

90 zł/godz. 

do negocjacji 

 

3.2. Pokój spotkań 0-23, budynek I, parter 

 
• sala o metrażu 17 m

2
, 

• zlokalizowana na parterze "TECHNOPARKU GLIWICE", 

• umożliwia organizację małych szkoleń/spotkań biznesowych (do 

dyspozycji stół dla maksymalnie 10 osób), 

• wyposażona w projektor multimedialny 1024 x 768, 

• wyposażona w bezpłatny dostęp do Internetu (LAN + WiFi),  

• wyposażona w tablicę suchościeralną wraz z markerami, a także 

flipchchart. 

 

Bezpłatnie dla 

Lokatorów 

30zł/godz. 

dla firm zewnętrznych 



4 

 

3.3. Sala konferencyjna 0-17, budynek I, parter 

 

 

� nowoczesna sala o metrażu 80 m
2
, 

� zlokalizowana na parterze "TECHNOPARKU GLIWICE" - 

dostosowana również do udziału dla osób niepełnosprawnych, 

� umożliwia organizację szkoleń/warsztatów/konferencji (do 

dyspozycji stół konferencyjny dla maksymalnie 24 osób), 

� wyposażona w 10 przenośnych stanowisk komputerowych 

(laptopy), 

� wyposażona w elektryczny ekran projekcyjny o wymiarach 

550cm x 400cm oraz projektor HD 1920 x 1080, 

� wyposażona w bezpłatny dostęp do Internetu (LAN + WiFi), 

własne zaplecze kuchenne oraz klimatyzację, 

� do dyspozycji zapewniamy tablicę suchościeralną wraz z 

markerami, a także flichchart. 

 

 

 

60zł/godz. 

dla Lokatorów 

 
90 zł/godz.  

dla firm zewnętrznych  

do negocjacji 
 

 

4. Wirtualne biuro 

 

 
Udostępnienie przedsiębiorcy dla potrzeb prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej adresu siedziby oraz adresu do 

korespondencji 

 

 

 

150 /miesiąc 

 

5. Coworking 

 

 
5.1 Abonament 1: Miejsce dla mojej firmy (plus): 

Rejestracja swojej firmy, możliwość odbioru i przechowywania 

poczty, 1 miejsce do pracy, dostęp do kuchni, możliwość korzystania 

ze strefy open space, wynajem Sali  konferencyjnej z rabatem.  

 

 

350 zł/miesiąc 

 

5.2 Abonament 2: Miejsce dla mojej firmy (normal) 
      Rejestracja swojej firmy, skrzynka pocztowa, 1 miejsce do pracy, 

dostęp do kuchni, możliwość korzystania ze strefy open space, 

wynajem Sali  konferencyjnej z rabatem.  

 

 

300 zł/miesiąc 

 
5.3 Abonament 3: Moje biurko  

1 miejsce do pracy, dostęp do kuchni, możliwość korzystania ze strefy 

open space, wynajem sali  konferencyjnej z rabatem.  

 

250 zł/miesiąc 

 
5.4 Abonament 4: Abonament 10-dni  

1 miejsce do pracy na okres 10 dni w miesiącu, dostęp do kuchni, 

wynajem sali  konferencyjnej z rabatem.  

 

150zł/miesiąc 
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6. Szkolenia 

 

 

6.1 Szkolenia specjalistyczne z wykorzystaniem parku 
maszynowego: 

� programowanie i obsługa urządzeń sterowanych numerycznie 

CNC, 

� projektowanie inżynierskie z wykorzystaniem oprogramowania 

Solid Edge, 

� obsługa urządzenia do cięcia strumieniem wodno – ściernym 

WATERJET, 

� metrologia warsztatowa, 

� obsługa MS Office (Word, Excel) wraz z certyfikacją ECDL. 

 

 

 

Szkolenia 

bezpłatne w trakcie 

realizacji 

Projektów lub cena 

do uzgodnienia 

 

6.2 Szkolenia z zakresu kompetencji osobistych:       
� kreatywność, 

� zarządzanie czasem,  

� mapowanie myśli. 

 

Szkolenia 

bezpłatne w trakcie 

realizacji 

Projektów lub cena 

do uzgodnienia 

 
6.3 Szkolenia biznesowe  
� modele biznesowe, 

� Blue Ocean Strategy, 

� Design Thinking, 

� projektowanie Usług. 

 

 

Szkolenia 

bezpłatne w trakcie 

realizacji 

Projektów lub cena 

do uzgodnienia 

 

 
*w cenie czynszu zawarte jest m.in.: ubezpieczenie budynku od następstw nieszczęśliwych zdarzeń, utrzymanie porządku 

i czystość w pomieszczeniach ogólnie dostępnych, utrzymanie sprawności dźwigów osobowych, odśnieżanie i sprzątanie 

otoczenia budynku, monitoring obiektu i otoczenia, utrzymanie porządku w budynku (dostęp do budynku PNT Technopark 

Gliwice i budynku Inkubatora Przedsiębiorczości 6 dni w tygodniu w określonych godzinach), w zależności o pomieszczenia 

wyposażenie w podstawowe meble i sprzęt biurowy. 

 
1)dotyczy firm, z którymi PNT podpisała umowę lub zamówienie na udostępnienie specjalistycznych instalacji. Ostateczna 

wysokość czynszu zostanie określona w drodze negocjacji. 

 
2) dotyczy firm, z którymi PNT podpisała umowę lub zamówienie na udostępnienie specjalistycznego oprogramowania. 

Ostateczna wysokość czynszu zostanie określona w drodze negocjacji 

 

3)dotyczy udostępnienia linii telefonicznej, gniazdka telefonicznego, aparatu telefonicznego. 

W abonamencie 120 min nieodpłatnych połączeń (rozmów) z telefonami stacjonarnymi w kraju 

 
4)umożliwia tzw. połączenia wdzwaniane, tj. połączenia z zewnątrz do odbiorcy w Technoparku 

oraz połączenia wewnętrzne z wszystkimi odbiorcami w Technoparku. 


