
W ramach wynajmu powierzchni oferujemy: 
Wirtualne Biuro 
W ramach usługi biura wirtualnego: 
 

➢ adres do rejestracji swojej firmy;  

➢ adres do korespondencji;  

➢ kompleksową obsługę korespondencji: odbiór, skanowanie i wysyłanie kopii na wskazany 

adres e-mail, przechowywanie odebranej korespondencji do momentu odbioru lub 

przesyłanie na wskazany adres, na koszt zamawiającego. W przypadku korespondencji 

poleconej lub za potwierdzeniem odbioru powiadomienie za pośrednictwem adresu e-mail 

oraz telefonicznie;  

➢ 1 godzinę bezpłatnego dostępu do sali konferencyjnej w miesiącu (po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu z operatorem). 
 

Wynajem pomieszczeń biurowych oraz stanowisk pracy, a w tym: 

➢ pomieszczenia biurowe (stanowiska pracy, lokale użytkowe); 

➢ wspólny sekretariat; 

➢ wspólna promocja i reklama  

➢ wyposażenie biura: biurko, kontener zamykany, fotel z regulacją wysokości, lampka biurkowa 

LED, szafy na dokumenty 

➢ doradztwo prawne, kadrowe  i ekonomiczne; 

➢ wsparcie w sprzedaży produktów i usług; 

➢ coaching i mentoring nowych pomysłów na biznes; 

➢ objęcie programem inkubacji; 

➢ grupę zakupową; 

➢ 1 godzinę bezpłatnego dostępu do sali konferencyjnej w miesiącu (po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu z operatorem); 

➢ dostęp do ogólnych i specjalistycznych szkoleń, doradztwa i spotkań networkingowych 

organizowanych w Inkubatorze; 

➢ dostęp do pomieszczeń socjalnych; 

➢ ochronę budynku zapewnioną poprzez stały monitoring; 

➢ sprzątanie powierzchni wspólnych (korytarze, toalety, klatki schodowe, itp.); 

➢ sprzątanie pomieszczenia biurowego w terminach ustalonych z Operatorem. 

 

Wynajem Sali konferencyjnej, szkoleniowej i komputerowej (open space) 
W zasobach Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości posiadamy 2 sale konferencyjno - 
szkoleniowe o powierzchni 39m2 i 54 m2 z wyposażeniem audiowizualnym oraz salę komputerową o 
pow. 98m2 wyposażoną w 18 stanowisk komputerowych.  

➢ dostęp do Internetu; 

➢ dostęp do sprzętu audiowizualnego: projektor, laptop, nagłośnienie; 

➢ wyposażenie sali w krzesła konferencyjne*; 

➢ dostęp do zaplecza: toalety, miejsce dla osób palących; 



 

CENNIK – opłaty w ujęciu miesięcznym 
 
Wirtualne Biuro: 

CENA  ZAKRES CZYNNOSCI  

90 zł 
odbieranie max 30 listów w miesiącu 

skanowanie korespondencji max 30 str. 
     

110 zł 
odbieranie max 50 listów w miesiącu 

skanowanie korespondencji max 50 str. 
     

210 zł 
odbieranie max 100 listów w miesiącu 

skanowanie korespondencji max 100 str. 

  

Wynajem pomieszczeń biurowych za 1 m2: 
Cena netto: 35 zł 
 
Wynajem stanowiska komputerowego (komputer stacjonarny, monitor, oprogramowanie Office, 
klawiatura i myszka)**: 
Cena netto: 100 zł 
 
Wynajem stanowiska komputerowego (laptop, monitor, oprogramowanie Office, klawiatura i 
myszka)**: 
Cena netto: 200 zł 
 
Wynajem stanowiska parkingowego 
Cena netto: 150 zł 
 
 
Wynajem Sali konferencyjnych i szkoleniowych ceny netto: 

SALA 1 godzina 
2 i każda kolejna  

godzina 

Sala konferencyjna - 36 miejsc 130 100 

Sala szkoleniowa - 18 miejsc 130 100 

Sala komputerowa - 18 stanowisk 360 180 

 
Stawki za: 

➢ dostęp do Internetu, 

➢ zużycie energii elektrycznej, 

➢ ogrzewanie, 

➢ zużycie wody i odprowadzanie ścieków, 

➢ zagospodarowanie odpadów komunalnych, 
 
będą ustalane indywidualnie, w zależności do charakteru prowadzonej działalności, wielkości 
wynajmowanego biura oraz liczby osób zgłoszonych przez najemcę.  
*Ustawienie krzeseł w sali ustalane indywidualnie z zamawiającym 
** oferta tylko dla najemcy 


