CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII
UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Załącznik
Propozycja zmian cennika wynajmu biur w Inkubatorze od dnia 1.11.2014 r.:
cena netto za 1 m2, biuro umeblowane, ze sprzętem
komputerowym i Internetem (dla projektów przed fazą
komercyjną), mediami, ochroną, sprzątaniem, monitoringiem
telewizyjnym korytarzy
Xp. I IX Ul Kopcińskiego 16/18 90-232 Łódź
I rok
II rok
III rok

Status uczestnika

Przedsięwzięcia Akademickie z
1 UŁ (pracownicy, studenci,
absolwenci – do 3 lat od
ukończenia studiów)
Przedsięwzięcia Akademickie
2 spoza UŁ (pracownicy,
studenci, absolwenci – do 3 lat
od ukończenia studiów)
Przedsięwzięcia spoza
3 środowiska akademickiego;
przed założeniem firmy
Przedsięwzięcia spoza
4 środowiska akademickiego;
firma istniejąca do 3 lat
Przedsięwzięcia spoza
środowiska akademickiego;
5 firmy istniejące dłużej niż 3 lata
oraz firmy stowarzyszone i
współpracujące
Wszystkie przedsięwzięcia i
wszystkie lokale objęte działalnością
Inkubatora Technologii UŁ –
wynajem biura na jeden dzień
Wszystkie przedsięwzięcia i
wszystkie lokale objęte działalnością
Inkubatora Technologii UŁ –
wynajem biura na jedną godzinę

19,00 zł

21,00 zł

23,00 zł

20,00 zł

22,00 zł

nd

21,00 zł

25,00 zł

33,00 zł

23,00 zł

25,00 zł

30,00 zł

36,00 zł

36,00 zł

36,00 zł

60,00 zł

10,00 zł

USŁUGI WIRTUALNE BIURO – cenny netto
udostępnienie adresu (al. Kopcińskiego 16/18, 90 – 232 Łódź):
jako adres rejestracyjny, lub jako adres korespondencyjny;
udostępnienie „euroskrzynki”; informowanie emailowo raz w
tygodniu o korespondencji przysłanej na adres Wirtualnego
Biura Uczestnika; skanowaniu w ramach opłaty za Wirtualne
Biuro, po przekazaniu upoważnienia przez Uczestnika” do 20

Partner:

I rok

II rok

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź ● tel. + 48 (42) 635 4812 ● tel./fax: 635 4988
● www.ctt.uni.lodz.pl ● e-mail: ctt@uni.lodz.pl ●
Centrum Innowacji Akcelerator Technologii Fundacja UŁ
tel. + 48 (42) 635 4983, 635 4984, fax: 635 4985, www.at.uni.lodz.pl, e-mail: at@uni.lodz.pl

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII
UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

stron miesięcznie korespondencji przysłanej na adres
Wirtualnego Biura Uczestnika; zamieszczanie na stronie
internetowej Inkubatora UŁ logo firmy wraz z krótkim opisem
przedmiotu działalności Uczestnika i adresem strony
internetowej; udostępnienie w pełni wyposażonej sali
konferencyjnej Zleceniobiorcy w ilości do 4 godzin (słownie:
czterech) w miesiącu.

100,00 zł

Skanowanie i wysyłka emailem powyżej 20 stron

110 zł

1 zł za stronę

INNE USŁUGI – cenny netto
Wypożyczenie komputera z
rzutnikiem lub przenośną
tablicą multimedialną do
potrzeb biurowych

10 zł za 8 godzin

Usługa drukowania lub
kserowania czarno-białe
Usługa drukowania lub
kserowania kolor –
zapełnienie ½ strony
Usługa drukowania lub
kserowania kolor –
zapełnienie 1 strony
Usługa skanowania i wysyła
emailem poza Wirtualnym
Biurem powyżej 20 stron

0,10 zł za stronę A4

Partner:

1zł za stronę A4
2 zł za stronę A4
1 zł za stronę

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź ● tel. + 48 (42) 635 4812 ● tel./fax: 635 4988
● www.ctt.uni.lodz.pl ● e-mail: ctt@uni.lodz.pl ●
Centrum Innowacji Akcelerator Technologii Fundacja UŁ
tel. + 48 (42) 635 4983, 635 4984, fax: 635 4985, www.at.uni.lodz.pl, e-mail: at@uni.lodz.pl

