
CENNIK USŁUG TOWARZYSZĄCYCH WYNAJMOWI LOKALI  
W CENTRUM EDUKACJI I BIZNESU „NOWE GLIWICE” 

 GÓRNOŚLĄSKIEJ AGENCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU 
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

W GLIWICACH 
Obowiązuje od dnia 01.12.2015 

Wszystkie podane ceny są cenami netto 
 

Usługi podstawowe 
Wynajem auli z wyposażeniem audiowizualnym w budynku nr 3 (276 / 301 osób) 300 zł / h 

Wynajem małej auli  z wyposażeniem audiowizualnym w budynku nr 3 (78 osób) 150 zł / h 

Sala szkoleniowa z wyposażeniem audiowizualnym w budynku nr 4 50 zł / h 

Powierzchnia ekspozycyjna w budynku nr 41 200 zł / h 

Udostępnianie powierzchni wystawienniczej w sali ekspozycyjnej  30 zł / m2 / tydzień 

Parking samochodowy w ramach czynszu2 

Pierwsza karta dostępu w ramach czynszu 
Dodatkowa karta dostępu3 50 zł 

Pilot parkingowy4 100 zł 

Opłata za miejsce parkingowe przy budynku nr 6 60 zł 

 
Telefonia 

Opłata instalacyjna:  

1) od 1 do 3 linii telefonicznych 50 zł/linię 
2) od 4 - 9 linii telefonicznych   40 zł/linię 

3) od 10 do 49 linii telefonicznych  30 zł/linię 

4) od 50 linii i powyżej 20 zł/linię 

Opłata instalacyjna za łącze mini ISDN (2B+D) 150 zł 

Dzierżawa dedykowanego aparatu systemowego typu A 4039 z wyświetlaczem 30 zł 

Dzierżawa dedykowanego aparatu systemowego typu A 4029 z wyświetlaczem 20 zł 

Dzierżawa dedykowanego aparatu systemowego typu A 4019 z wyświetlaczem 7 zł 
Złoty numer – opłata jednorazowa 500 zł 

Srebrny numer – opłata jednorazowa 200 zł 

Numer na życzenie5 100 zł 

Abonament:   

1) od 1 do 3 linii telefonicznych 30 zł/linię 

2) od 4 do 5 linii telefonicznych 25 zł/linię 

3) od 6 do 9 linii telefonicznych 20 zł/linię 
4) od 10 do 49 linii telefonicznych   15 zł/linię 

5) od 50 linii telefonicznych i powyżej   10 zł/linię 

Abonament mini ISDN (2B+D) w tym 5 numerów telefonicznych 45 zł 

Zapowiedź głosowa – aktywacja 10 zł 

Zapowiedź głosowa – abonament w ramach abonamentu 

CLIR – zastrzeżenie numeru - aktywacja / deaktywacja – za 1 linię 5 zł  

CLIR – zastrzeżenie numeru – abonament w ramach abonamentu 
Blokada połączeń z wybranymi numerami / prefiksami – aktywacja 5 zł 

Blokada połączeń z wybranymi numerami / prefiksami – abonament 5 zł 

Usługi specjalne i niestandardowa konfiguracja urządzeń  30 zł / h6 

Dzierżawa 1 linii kablowej  12 zł 

Opłata instalacyjna 1 linii kablowej 100 zł 

Billing elektroniczny (na życzenie) w ramach abonamentu 

Billing papierowy do 5 stron 5 zł 
Billing papierowy powyżej 5 stron  5 zł + 0,50 zł kolejne strony 

 
Telefonia – opłaty za połączenia (opłata za 1 minutę, naliczanie sekundowe)7 

Połączenia lokalne 0,08 zł 

Połączenia międzymiastowe 0,10 zł 

Połączenia z sieciami komórkowymi poprzez łącze komutowane 0,55 zł 

                                                             
1 W przypadku organizacji wystaw cena będzie ustalana indywidualnie 
2 Na każde 26 m2 wynajmowanej powierzchni biurowej przypada 1 miejsce parkingowe 
3 Kaucja. Nie podlega zwrotowi w przypadku zniszczenia, zagubienia bądź uszkodzenia karty.  
4 Kaucja. Nie podlega zwrotowi w przypadku zniszczenia, zagubienia bądź uszkodzenia pilota. 
5 Z puli numeracji PSTN udostępnionej operatorowi 
6 Godzina pracy serwisu 
7 opłaty za usługi typu premium, audioteks, infolinie 080X, 030X, 040X naliczane będą zgodnie z informacją przekazywaną w komun ikatach reklamowych 
operatorów linii 



Połączenia międzynarodowe – strefa 1 0,35 zł 

Połączenia międzynarodowe – strefa 2  1,05 zł 

Połączenia międzynarodowe – strefa 3 1,30 zł 

Połączenia międzynarodowe – strefa 4  1,55 zł 

Połączenia międzynarodowe – strefa 5  1,70 zł 
Połączenia międzynarodowe – strefa 6  2,20 zł 

Połączenia międzynarodowe – strefa 7  3,50 zł 

Połączenia międzynarodowe – strefa 8  3,50 zł 

Połączenia międzynarodowe – strefa 9 6,50 zł 

 
Internet, transmisja danych (opłaty miesięczne) 

Dostęp podstawowy do Internetu – łącze symetryczne 1M/1M8 1 zł9 / 65 zł 

Dostęp do Internetu – łącze symetryczne 3M/3M 250,00 zł 

Dostęp do Internetu – łącze symetryczne 4M/4M 350,00 zł 

Dostęp do Internetu – łącze symetryczne 6M/6M 550,00 zł 

Dostęp do Internetu – łącze symetryczne 10M/10M 650,00 zł 

Dostęp do Internetu – łącze symetryczne 12M/12M 800,00 zł 

Dostęp do Internetu – łącze symetryczne 15M/15M 900,00 zł 
Dostęp do Internetu – łącze symetryczne 55M/55M 1 800,00 zł 

Dostęp do Internetu – łącze symetryczne 80M/80M 2 800,00 zł 

Dostęp do Internetu – łącze zapasowe 10M/10M10 350,00 zł 

Dostęp do Internetu – łącze zapasowe 20M/20M11 500,00 zł 

Dostęp do Internetu – łącze zapasowe 30M/30M12 700,00 zł 

Link do strony firmy na www.gapr.pl na zakładce Nowe Gliwice 50,00 zł 

Opłata za zestawienie traktów miedzianych międzybudynkowych13 do negocjacji 
Opłata za zestawienie traktów światłowodowych międzybudynkowych14 do negocjacji 

Dzierżawa traktów miedzianych międzybudynkowych15 do negocjacji 

Dzierżawa traktów światłowodowych międzybudynkowych16 do negocjacji 

 
Usługi specjalne dla operatorów (poza budynkami kompleksu Nowe Gliwice) 

Opłaty jednorazowe  

Instalacja linii abonenckiej analogowej, cyfrowej (kabel miedziany płatny osobno) do negocjacji 
Opłata za udostępnienie linii światłowodowej dla potrzeb transmisji danych 800 zł 

Opłata za udostępnienie kanalizacji za każdy odcinek kablowy do wskazanej lokalizacji 1000 zł 

Opłaty abonamentowe (miesięczne)  

Opłata administracyjno techniczna za użytkowanie pary miedzianej  80 zł 

Opłata administracyjno techniczna za użytkowanie linii światłowodowej  
(dotyczy jednego włókna do jednego klienta końcowego)  

1000 zł 

Opłata administracyjno techniczna za użytkowanie kanalizacji teletechnicznej ( 
dotyczy zaciągnięcia jednego włókna do jednego klienta końcowego) 

1600 zł 

 
Udostępnianie miejsca w serwerowni 

Opłata za każdy 1kW mocy zainstalowanych urządzeń 270 zł / 1kW 

 
 

Zatwierdzam: 
 

Prezes Zarządu 
(-) Bogdan Traczyk 

 
 
 

Spółka pełni rolę operatora lokalnego dla kompleksu Nowe Gliwice  
i jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym zarejestrowanym w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.  

                                                             
8 taryfa umożliwia przyłączenie maksymalnie 3 komputerów przez sieć LAN lub WLAN  
9 cena 1 zł dotyczy firm inkubowanych i obowiązuje przez pierwsze 3 miesiące od dnia uruchomienia łącza  
10 łącza zapasowe wyłącznie dla klientów posiadających łącze podstawowe o przepustowości min. 10M/10M (opłata obejmuje wyłącznie doprowadzenie 
medium i sygnału) 
11 łącza zapasowe wyłącznie dla klientów posiadających łącze podstawowe o przepustowości min. 10M/10M (opłata obejmuje wyłącznie doprowadzenie 
medium i sygnału) 
12 łącza zapasowe wyłącznie dla klientów posiadających łącze podstawowe o przepustowości min. 10M/10M (opłata obejmuje wyłącznie doprowadzenie 
medium i sygnału) 
13 cena nie obejmuje urządzeń aktywnych  
14 cena nie obejmuje urządzeń aktywnych  
15 cena nie obejmuje urządzeń aktywnych oraz jednorazowej opłaty za zestawienie łącza  
16 cena nie obejmuje urządzeń aktywnych oraz jednorazowej opłaty za zestawienie łącza  


