
CENNIK USŁUG

Opłata 

jednorazowa

[zł netto]

Opłata 

miesięczna

[zł netto]

1.1. Karta Najemcy (Parkingowa)

magnetyczna 

karta otwierająca 

szlabany

 30,00 (kaucja 

zwrotna)  
                        -      

- Najemcy obiektów biurowych

- Najemcy obiektów magazynowo-usługowych

- Najemcy obiektów sportowych

nie

1.2. Miejsce parkingowe

oznaczone 

miejsce 

parkingowe na 

wyłączność na 

Parkingach B-E

                        -                       50,00    

- Najemcy obiektów biurowych

- Najemcy obiektów magazynowo-usługowych

- Najemcy obiektów sportowych

nie

2.1. Karta dostępu do budynku

magnetyczna 

karta otwierająca 

budynek

 30,00 (kaucja 

zwrotna)  
                        -      - Najemcy obiektów biurowych nie

               130,00                     10,00    

3.2. Tabliczka przy mapie o wymiarach …                  50,00                            -      
- Najemcy obiektów magazynowo-usługowych

- Najemcy obiektów sportowych
TAK

o wymiarach 

40x40
               150,00                            -      

o wymiarach 

40x80
               200,00                            -      

o wymiarach 

40x120
               240,00                            -      

3.6. Maszt
Pozostaje 

własnością IPH
                        -                     120,00    

- Najemcy obiektów biurowych

- Najemcy obiektów magazynowo-usługowych

- Najemcy obiektów sportowych

nie

3.7. Flaga firmowa

Pozostaje 

własnością 

Najemcy

               105,00                            -      

- Najemcy obiektów biurowych

- Najemcy obiektów magazynowo-usługowych

- Najemcy obiektów sportowych

nie

3.8. Projekt nadrugu na fladze

Można skorzystać 

z uslugi bądź 

dostarczyć 

własny

                 50,00                            -      

- Najemcy obiektów biurowych

- Najemcy obiektów magazynowo-usługowych

- Najemcy obiektów sportowych

nie

na 1 h                  30,00                            -      

na cały dzień                200,00                            -      

na 1 h                  35,00                            -      

na cały dzień                250,00                            -      

5.1. Sprzątanie powierzchni 1m2                    3,00                            -      

- Najemcy obiektów biurowych

- Najemcy obiektów magazynowo-usługowych

- Najemcy obiektów sportowych

nie

5.2. Mycie okien 1m2                  30,00                            -      

- Najemcy obiektów biurowych

- Najemcy obiektów magazynowo-usługowych

- Najemcy obiektów sportowych

nie

B) MASZT Z FLAGĄ FIRMOWĄ

A) TABLICZKI

Dla kogo

TAK

przy mapie o 

wymiarach …

na budynku 

3.1.

Pakiet tabliczek:

- Tabliczka przy mapie

- Tabliczka na budynku biurowym

 do wyboru opłata jednorazowa bądź 

miesięczna 

Tabliczka na budynku magazynowo-

usługowym bądź sportowym

- Najemcy obiektów magazynowo-usługowych

- Najemcy obiektów sportowych
nie3.3.

4.5.

- Najemcy obiektów biurowych

- Najemcy obiektów magazynowo-usługowych

- Najemcy obiektów sportowych

nie

- Podmioty będące Najemcami nieWynajem4.1.

 15zł/osoba 

5. SPRZĄTANIE

Obligato-

ryjność

1. USŁUGI PARKINGOWE

3. IDENTYFIKACJA WIZUALNA FIRMY

2. KARTY DOSTĘPU DO BUDYNKÓW BIUROWYCH

4. SALKA KONFERENCYJNA

L.p. Usługa

- Podmioty niebedące NajemcamiWynajem4.2.

Opis

- Najemcy obiektów biurowych

Napoje

nie


