CENNIK USŁUG
ŚWIADCZONYCH
PRZEZ INKUBATOR PPN-T

Strona 1 z 3

Cennik Kompleksu Inkubatora Technologicznego PPN-T
1. Umowa inkubacji – najem:
Czynsz najmu:
- 40,00 netto (+ VAT) za 1 m2 powierzchni biurowej
- 28, 00 netto (+ VAT) za 1m2 powierzchni produkcyjnej
Zniżki czynszowe (pomoc de minimis) udzielane są w następującej wysokości:
- 40% - w I roku działalności
- 35% - w II roku działalności
- 30% - w III roku działalności
- 25% - w IV roku działalności
- 10% - w V roku działalności
Opłaty dodatkowe na zasadach określonych w Regulaminie:
- za wywóz odpadów komunalnych,
- za ogrzewanie,
- za energię elektryczną,
- za dostawę wody i odprowadzanie ścieków (dot. pomieszczeń produkcyjnych i usługowo produkcyjnych).

2. Umowa najmu sali konferencyjnej/ sali narad:
I.
SALA KONFERENCYJNA DUŻA, BUDYNEK IT – 190 OSÓB
Podstawowe wyposażenie obejmuje: krzesła, oświetlenie, klimatyzacje, rolety elektryczne całkowicie
zaciemniające, podest sceniczny, mównice, nagłośnienie sufitowe oraz ścienne, ekran elektryczny ścienny,
bezprzewodowy symetryczny dostęp do Internetu, projektor + 2 mikrofony, dwie kabiny do tłumaczenia
symultanicznego
a)
Najemcy Inkubatora - 600 zł / dzień
bezpłatnie*
b)
Pozostałe podmioty - 1 200 zł / dzień
bezpłatnie*
II.

SALE KONFERENCYJNE MAŁE – OD 16 DO 50 OSÓB

1)
SALE SPOTKAŃ, BUDYNEK IT - na 16 os. i 20 os. i BUDYNEK IT4 – na 12 os
Podstawowe wyposażenie obejmuje: krzesła, stoły, oświetlenie, klimatyzacje, ekran elektryczny ścienny (tylko
salka do 20 os.), bezprzewodowy symetryczny dostęp do Internetu, projektor (tylko salka do 20 os.) lub telewizor.
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a)

Najemcy Inkubatora
1. Do 2h tygodniowo bezpłatnie, Powyżej 2h tygodniowo

b)

- 30 zł / 1h

Pozostałe podmioty - 400 zł / dzień.

2)
SALE KONFERENCYJNE, BUDYNEK IT 1 (50 os.) i IT 4 (40 os.)
Podstawowe wyposażenie obejmuje: krzesła, stoły (tylko salka do 50 os.), klimatyzacje, oświetlenie,
nagłośnienie ścienne (tylko salka do 50 os.), bezprzewodowy symetryczny dostęp do Internetu, ekran elektryczny
ścienny, projektor.
a)
Najemcy Inkubatora
1. Do 2h tygodniowo
bezpłatnie
2. Powyżej 2h tygodniowo - 45 zł / 1h
b)
Pozostałe podmioty- 600 zł / dzień
Zastrzega się możliwość negocjowania stawki czynszu najmu sali konferencyjnej/ sali narad i jej indywidualnego
ustalenia; w zależności od czasu i częstotliwości korzystania z sali konferencyjnej/ sali narad - dopuszcza się
obniżenie stawki.
*w przypadku promocji Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego podczas wydarzenia, decyzję o
bezpłatnym wynajmie podejmuje Dyrektor PPNT.
3. Umowa świadczenia usług doradczych:
Wynagrodzenie za doradztwo w zakresie powstawania lub rozwoju przedsiębiorców:
100,00 zł netto (+ VAT) za godzinę zegarową (60 min)
Wynagrodzenie za doradztwo w zakresie działalności innowacyjnej, transferu technologii lub praw
własności intelektualnej – usługa rzecznika patentowego:
85,00 zł netto (+ VAT) za godzinę zegarową (60 min)
Wynagrodzenie za doradztwo w zakresie wsparcia projektów badawczo-rozwojowych w zakresie
wzornictwa przemysłowego:
96,32 zł netto (+ VAT) za godzinę zegarową (60 min)
4. Umowa „wirtualne biuro”:
Wynagrodzenie za świadczenie usługi wirtualne biuro w pakiecie WB 1:
110,00 zł netto (+VAT) miesięcznie
Wynagrodzenie za świadczenie usługi wirtualne biuro w pakiecie WB 2:
199,00 zł netto (+VAT) miesięcznie
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