ZARZĄDZENIE NR 235/2011
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA
z dnia 16.06.2011r.
w sprawie:

ustalenia stawek usług świadczonych przez Dom Przedsiębiorcy w Tczewie
dot. wynajmu powierzchni biurowej i reklamowej oraz pozostałych usług

Na podstawie art. 30ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Tczewa
zarządza, co następuje:
§1
Dom Przedsiębiorcy w ramach oferowanych usług dla przedsiębiorców będzie wynajmować
dostępne sale spotkań i konferencyjną oraz powierzchnie biurowe w ramach „Inkubatora
przedsiębiorczości”, a także miejsce na reklamę na podstawie stawek określonych
w niniejszym zarządzeniu. W cenniku zawarte zostały również stawki za świadczenie
pozostałych usług administracyjnych.
§2
Wysokość stawek określa szczegółowo załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§3
Prezydent Miasta Tczewa będzie odpowiedzialny za zawieranie umów z przedsiębiorcami,
których przemiotem będzie, udostępnianie powierzchni biurowych i reklamowych oraz
świadczenia pozostałych usług na terenie Domu Przedsiębiorcy w Tczewie.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Mirosław Pobłocki

Prezydent Miasta Tczewa

Załącznik 1
Lp.

Rodzaj usługi

1.

Wynajem
konferencyjnej

Specyfikacja
sali W cenę wliczone jest
wynajem powierzchni wraz
z całym zapleczem
audiowizualnym i
wyposażeniem sali oraz
dostępem do sieci
internetowej Wi-fi.

2.

Wynajem
powierzchni
reklamowej

3.

Wynajem
powierzchni biurowej
„inkubatora”

4.

Wynajem stanowisk
w pokoju spotkań
- do celów coworkingu;
do
celów
szkoleniowych;

5.

Usługi kserograficzne
(dotyczy
tylko
przedsiębiorców
„inkubowanych”)

Stawka z VAT
Za każdą rozpoczętą godzinę:
50 zł. netto + 23% Vat
Pakiet 8 godzin:
300 zł. netto + 23% Vat

Dla
przedsiębiorców
inkubowanych w DP cena za
godzinę, poza wykorzystanym
limitem 5h:
25 zł. netto + 23% Vat
Wynajmowana
Cena za 1m2 powierzchni
powierzchnia
dotyczy, reklamowej:
zarówno miejsca na tzw. 200 zł. netto + 23% Vat za
„potykaczu”
jak
i miesiąc
umieszczenia na roll-upie,
x-banerze
lub
innym
module reklamowym.
W cenę wliczona jest Cena za 1m2 powierznich biura
użytkowanie biura, wraz z w „inkubatorze”:
wyposażeniem
oraz 25 zł. netto + 23% Vat
korzystanie z infrastruktury
Domu Przedsiębiorcy i
dostępnych mediów wraz z
dostępem
do
sieci
internetowej i pakietem
reklamowym. (szczegółowa
specyfikacja
zawarta
została
w
umowie
wynajmu).
Cena w zależności od ilości Cena za 5 godzin pracy przy
zajętych
stanowisk pojedynczym stanowisku:
komputerowych wraz z 25 zł brutto– karta dostępu do
dostępem
do
sieci stanowiska zakup w kasie
internetowej LAN/ Wi-fi Urzędu Miejskiego.
albo całej sali.
Za każdą rozpoczętą godzinę
pracy w całej sali: 45 zł netto +
23%Vat
Pakiet 8 godzin:
250 zł netto + 23%Vat
Cena
od
ilości Stawka od pojedynczej strony
skserowanych
stron. 0,20 zł
(Maksymalnie w miesiącu
500 szt.)

