
Cennik z dnia 10 luty 2020 r. 
 

CENNIK USŁUG   
ul. Chłodna 5A, 83-110 Tczew.  

biuro@biznespunkt.pl | +48 58 350 19 59 
 

CENNIK NAJMU BIURKA / COWORKING 

 

Opcja limitowana: 
 

 Dostęp do miejsca pracy / biurko* 

 Media w cenie  

 Dostęp do internetu (szybki światłowód) 

 Dostęp do drukarki i skanera w naszej recepcji 
 
 
 
 
 
 
 
*Dostęp do biurka wg wcześniej ustalonego grafiku. 
Przychodzisz i wychodzisz, o której chcesz. Ty decydujesz 
 
 

 

Biurko na 1 dzień w tygodniu 

Płatne: 90 zł za miesiąc  
 

 

Biurko na 2 dni w tygodniu 

Płatne: 150zł za miesiąc  
 

 

Biurko na 3 dni w tygodniu 

Płatne: 195 zł za miesiąc 
 

 

Biurko na 5 dni w tygodniu 

Płatne: 250 zł za miesiąc 
 

Opcja bez limitu: 
 Dedykowane biurko (24h/doba) 

 Dedykowana szafka na klucz 

 Adres do celów rejestracyjnych firmy 

 Media w cenie  

 Dostęp do internetu (szybki światłowód) 

 Dostęp do drukarki i skanera w naszej recepcji 
 

Biurko na 7 dni w tygodniu (pełny miesiąc) 

Płatne: 300 zł za miesiąc 

 

CENNIK NAJMU WIRTUALNEGO BIURA 

 
1. Adres do celów rejestracyjnych  
2. A do celów korespondencyjnych i marketingowych; 
3. Odbiór i przechowywanie korespondencji przychodzącej; 
4. Przesyłanie informacji o odebranej korespondencji na 

wskazany adres e-mail lub SMS na wskazany numer telefonu; 
5. Skanowanie odebranej korespondencji i wysyłanie na 

wskazany adres e-mail (na Twoje życzenie) maks. 50 
skanowanych stron miesięcznie; 

6. Dostęp do pomieszczenia konsultacyjnego (do 10 godzin w 
miesiącu), w ramach którego otrzymujesz dostęp do sieci 
internet (WiFi), dostęp do aneksu kuchennego (kawa i 
herbata w cenie – dla Ciebie i Twoich gości);  

7. Logo firmy na stronie coworkingtczew.pl (na Twoje życzenie). 

 
Koszt skanowania dokumentów poza pakietem: 1 zł / strona 

 

Umowa na 3 miesiące 
Płatne: 350 zł za cały okres umowy 

Umowa na 6 miesięcy 
Płatne: 600 zł za cały okres umowy 

Umowa na 12 miesięcy 
Płatne: 900 zł za cały okres umowy 

 

 
Sala konferencyjna – 60 minut – 40 zł  
Sala konferencyjna – Cały dzień – 250 zł 

 

 
(w cenie: rzutnik, ekran, flipchart, markery, pilot do 
rzutnika, głośniki, kawa i herbata – zapytaj o szczegóły) 

 
Wszystkie podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć podatek VAT (23%). 


