Załącznik numer 3 do
Zarządzenia Burmistrza Miasta Jasła
Nr V/21/2021 z dnia 1 lutego 2021 r.

Cennik Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle
LP

NAZWA

JEDNOSTKA
MIARY/
miesiąc

1 wynajem powierzchni biurowych
wynajem powierzchni biurowych obejmujących stanowisko
znajdujące się na parterze budynku w pomieszczeniu numer stanowisko
A
0.3 w przestrzeni open space wraz z możliwością korzystania
pracy
z przestrzeni wspólnej
wynajem powierzchni biurowych obejmujących znajdujące
się na parterze budynku pomieszczenie numer 0.7 w
B przestrzeni zamkniętego biura, przystosowane dla 3
biuro
stanowisk pracy wraz z możliwością korzystania z przestrzeni
wspólnej
wynajem powierzchni biurowych obejmujących stanowisko
znajdujące się na I piętrze budynku w pomieszczeniu numer stanowisko
C
1.4 w przestrzeni open space wraz z możliwością korzystania
pracy
z przestrzeni wspólnej
wynajem powierzchni biurowych obejmujących znajdujące
się na I piętrze budynku pomieszczenie numer 1.2 w
D przestrzeni zamkniętego biura, przystosowane dla 2
biuro
stanowisk pracy wraz z możliwością korzystania z przestrzeni
wspólnej
wynajem powierzchni reklamowej na stronie internetowej
2
Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle
dostęp do światłowodowego symetrycznego łącza
3
Internetowego
opłata za media (energia elektryczna, ogrzewanie, woda,
4
ścieki, odpady komunalne itd.)
opłata za utrzymanie porządku (sprzątanie, mycie okien
5
itd.)
6

wynajęcie Sali Konferencyjnej wraz z wyposażeniem
(komputer, laptop, rzutnik multimedialny, Flipchart)

7 wynajęcie Sali Konferencyjnej powyżej limitów

277,00 zł

795,00 zł

236,00 zł

554,00 zł

w cenie czynszu
w cenie czynszu
w cenie czynszu
w cenie czynszu

godz.

w cenie czynszu 4 godzin
miesięcznie

godz.

50,00 zł

8

doradztwo w zakresie podstawowych aspektów
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

godz.

9

podstawowe doradztwo w zakresie aspektów prawnych
związanych z działalnością gospodarczą

godz.

10 podstawowe doradztwo w zakresie informatycznym

CENA NETTO *

godz.

w cenie czynszu
w cenie czynszu
w cenie czynszu

Cennik Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle
LP

NAZWA

11

ryczałt na udostępnienie urządzenia wielofunkcyjnego w
limicie wydruku 180 stron miesięcznie

12

ryczałt na udostępnienie urządzenia wielofunkcyjnego
powyżej limitu 180 stron

13 ryczałt na udostępnienie niszczarki

14

a
b

c
d
e

JEDNOSTKA
MIARY/
miesiąc

CENA NETTO *

Str.
Str.

18,00 zł
0,10 zł za każdą stronę
powyżej limitu
w cenie czynszu

opracowanie dla firmy inkubowanej dwóch wariantów
najkorzystniejszego procesu inkubacji umożliwiające firmie
wybór jednego, najbardziej dopasowanego do
w cenie czynszu
indywidualnych potrzeb, z nich i związane z tym kojarzenie
firm inkubowanych z firmami oferującymi usługi
specjalistyczne w zakresie:
księgowości i usług rachunkowych wraz z bieżącym
doradztwem
doradztwa biznesowego związanego z opracowywaniem
analiz i długoterminowych strategii biznesowych w tym
biznesplanów
doradztwa z zakresu prowadzenia działalności
marketingowej np. związanych z wdrażaniem i sprzedażą
nowych produktów i usług, budowaniem wizerunku firmy na
zgodnie z indywidualną wyceną
zewnątrz i do wewnątrz
dokonaną przez firmy specjalistyczne z
którymi skojarzony zostanie
pozyskiwania zewnętrznego wsparcia na rozwój firm
przedsiębiorca
specjalistycznego doradztwa prawnego

prowadzenia badań i opracowywania analiz w obszarze
zapotrzebowania na usługi/ produkty, innowacje
doradztwa naukowo-biznesowe dot. komercjalizacji
g
i transferu technologii oraz wiedzy
doradztwa specjalistyczne z zakresu informatyki oraz
h
telekomunikacji
f

* do kwot netto doliczony zostanie podatek VAT według obowiązujących stawek podatkowych

