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Załącznik nr 1 do regulaminu 

wynajmu sal konferencyjno-

szkoleniowych przez Puławski 

Park Naukowo-Technologiczny 

Sp. z o.o. 

 

 

Cennik wynajmu 
 

Sale konferencyjne Premium      Cena netto 

Pojemność sali do 45 osób      50,00 zł za 1 godzinę 

Pojemność sali do 120 osób     100,00 zł za 1 godzinę 

Pojemność sali do 200 osób     150,00 zł za 1 godzinę 

Pojemność sali do 300-400 osób (w zależności od ustawienia sali) 250,00 zł za 1 godzinę 

VIPRoom        50,00 zł za 1 godzinę 

 

 

Sale szkoleniowe Premium      Cena netto  

Sala: M1-M5 (możliwość łączenia sal od M1 do M5)     50,00 zł za 1 godzinę 

Sala: A1-A3 (możliwość łączenia sal od A1 do A3)    50,00 zł za 1 godzinę 

  

 

Sale szkoleniowe Standard     Cena netto 

Sala: B006; B007 – do 15 osób (do 6 godzin)     15,00 zł za 1 godzinę 
Sala: B006; B007 – do 15 osób (powyżej 6 godzin)     13,00 zł za 1 godzinę 
Sala: B008; B009 – do 30 osób (do 6 godzin)   20,00 zł za 1 godzinę 
Sala: B008; B009 – do 30 osób (powyżej 6 godzin)   18,00 zł za 1 godzinę 
 
 

Cennik dodatkowego wyposażenia    Cena netto 

Projektor (rzutnik) 4500 ANSI     15,00 zł za 1 godzinę 

Ekran         10,00 zł za dzień 
Komputer przenośny (laptop)     15,00 zł za 1 godzinę 
Flipchart        25,00 zł za dzień 
Nagłośnienie        10,00 zł za dzień 
Drukarka laserowa       40,00 zł za dzień 
Namiot sferyczny       ustalana indywidualnie 
Fotograficzna rejestracja spotkania    ustalana indywidualnie 
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Foniczna rejestracja spotkania     ustalana indywidualnie 
Wideo rejestracja spotkania     ustalana indywidualnie 
Udostępnienie dodatkowej przestrzeni użytkowej (hall)  ustalana indywidualnie 
 

 
Cennik wynajmu przestrzeni wystawienniczej  Cena netto 

Sala wystawiennicza        800,00 zł za dzień 
Sala wystawiennicza  600,00 zł za każdy 

kolejny dzień 
 

Cennik wynajmu sali komputerowej    Cena netto 

Sala komputerowa do 15 stanowisk (do 6 godzin)  30,00 zł za 1 godzinę 
Sala komputerowa do 15 stanowisk (powyżej 6 godzin) 28,00 zł za 1 godzinę 
Sala komputerowa do 24 stanowisk (do 6 godzin)  40,00 zł za 1 godzin  
Sala komputerowa do 24 stanowisk (powyżej 6 godzin) 35,00 zł za 1 godzinę 
Sala komputerowa do 32 stanowisk (do 6 godzin)  50,00 zł za 1 godzinę 
Sala komputerowa do 32 stanowisk (powyżej 6 godzin) 46,00 zł za 1 godzinę 
 

 

Cennik wynajmu warsztatowni    Cena netto 

Wynajęcie całego pomieszczenia warsztatowni   50,00 zł za 1 godzinę 
Wynajęcie 4-osobowej przestrzeni roboczej   10,00 zł za 1 godzinę 
Dostęp dla jednej osoby indywidualnie     3,00 zł za 1 godzinę   

 
 

Udostępnienie przestrzeni zewnętrznej 

Teren parkingu Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego, miejsca rekreacyjne, 
tereny zielone itp, z przeznaczeniem na organizację wydarzeń plenerowych  –  cena 
ustalana indywidualnie na potrzeby konkretnego wydarzenia. 
 

 


