
COWORKING BIURKA NA GODZINY

Pakiet Cena brutto

coworking 1G - 1 godzina 5 ZŁ

coworking 4G - 4 godziny 20 ZŁ

coworking 1D - 1 dzień (8 godzin) 30 ZŁ

coworking 3D - 3 dni (24 godziny) 70 ZŁ

coworking 1T - 1 tydzień (5 dni = 40 godzin) 100 ZŁ

coworking 4T- 4 tygodnie  Promocja! Tylko 320 zł 360 ZŁ 320 ZŁ

coworking indywidualny negocjuj cenę!

Uwaga! Pakietów nie można dzielić - muszą zostać wykorzystane w sposób ciągły!

Dłuższe terminy można rezerwować telefonicznie pod numerem 503 967 272 a ich koszt należy liczyć 
jako wielokrotność podanych pakietów. Możliwe są rabaty indywidualne - jesteśmy elastyczni i otwarci 
na propozycje. Generalnie im większy pakiet, tym chętniej obniżamy ceny :) 

W cenie: 

• Lokal biurowy w inspirującym, designerskim stylu
• Wysokie okna (światło dzienne) i możliwość zaciemnienia - (żaluzje)
• Bezpośrednie wejście do lokalu z zewnątrz (na zewnątrz miejsce do zagospodarowania wg sugestii). 

Jest też wejście od strony korytarza z części biurowej
• Stanowisko wyposażone w biurko, wygodne ergonomiczne krzesło marki Nowy Styl. Każdy ma 

możliwość skorzystania z miejsca w szafce i dostęp do własnego specjalnego segregatora
• Internet 50mb/s - Wi-Fi oraz sieć lokalna
• Drukarka / kopiarka z Wi-Fi (automatyczne kopiowanie wielu dokumentów). Druk / kopiowanie do  

5 stron dziennie w cenie pakietu
• Codziennie świetna kawa (espresso / caffelatte / latte macchiato/ +). Na początek gratis a później 

zawsze taniej dla stałych klientów :) 
• Lodówka, kuchenka mikro fa lowa, ekspres do kawy, czaj nik elek tryczny, talerze, filiżanki. 
• Na miejscu monitory i inny sprzęt elektroniczny i biurowy do wykorzystania
• Monitoring agencji ochrony 
• Osobna toaleta
• Sala konferencyjna w 5 minut - na stałe zainstalowany projektor i rozwijany ekran o szerokości  

4 metry !
• Gratis pierwszy dzień w biurze! 
• Wszędzie blisko - sklepy, komunikacja, hala sportowa, park, UMK i Starówka (10 min pieszo)
• Bez płatny par king przed budynkiem
• Dobry dojazd z centrum autem, tramwajem, rowerem
• Miejsce przyjazne rowerom - na miejscu podstawowy sprzęt taki jak klucze, pompka stacjonarna. 

Stojak na rower pod okiem kamery. 
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Godziny pracy

• Biuro jest otwarte od ponie działku do piątku w godzi nach 8:00 — 16:00. Istnieje możliwość zmiany 
godzin otwarcia - jesteśmy elastyczni i możemy się dostosować do Waszych potrzeb.  

• Sala kon fe ren cyjna dostępna w zalezności od terminu. W celu rezerwacji należy kontaktować się 
telefonicznie 503 967 272 lub mailowo info@warsztatoffice.pl

WIRTUALNE BIURO WIRTUALNY ADRES -  
OBSŁUGA KORESPONDENCJI

Szczegóły usługi dostępne pod adresem info@warsztatoffice.pl

Usługa Cena brutto

wirtyalny adres + obsługa korespondencji 61,5 ZŁ / mc
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SALA KONFERENCYJNA ORGANIZACJA I OBSŁUGA

Sala konferencyjna dostępna jest tylko poprzez wcześniejszą rezerwację. 
Najkrótszy okres rezerwacji sali to 1 godzina. 

Pakiet Cena brutto

meeting 1M - 1 godzina krótkie spotkanie 50 ZŁ / h

meeting 1D - 1 dzień (8 godzin)

dłuższe spotkanie, 
konferencja lub  szkolenie. 
możliwość wykorzystania 
sprzętu multimedialnego  
i zaplecza

30 ZŁ / h

serwis
podłączenie sprzętu, 
przetestowanie, 
przeszkolenie

30 ZŁ

kawa z ekspresu

obsługa uczestników, 
kawy do wyboru: latte 
macchiato, czarna, 
espresso

2,5 ZŁ / szt

herbata
obsługa uczestników, 
herbaty do wyboru: 
zielona, czarna, owocowa

2,5 ZŁ / szt

inne napoje szczegóły do ustalenia do ustalenia

poczęstunek

poczęstunek w postaci 
produktów pakowanych 
o dłuższej trwałości lub 
zamawiany z zewnątrz, 
szczegóły do ustalenia

do ustalenia
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E-SPORT 4-METROWY EKRAN i SIEĆ LAN

Oferujemy możliwość organizacji zabawy w postaci gry na dużym 4-metrowym ekranie w sieci LAN / wifi. Posiadamy 
konsolę, komputer i pady umożliwiające grę dla 4 osób jednocześnie (gry drużynowe, współdzielony ekran) oraz sieć 
pozwalającą na grę do 8-10 uczestników jednocześnie. Szczegóły udostępnienia sprzętu lub podłączenia własnego do 
projektora lub sieci omawiane są indywidualnie.
 
Podane ceny są cenami BRUTTO. 

Granie na ekranie

1 godzina 60 ZŁ / h

dodatkowa obsługa
podłączenie sprzętu, 
przetestowanie, 
przeszkolenie

30 ZŁ / h

Granie w sieci LAN / wifi

1 godzina 80 ZŁ / h

dodatkowa obsługa
podłączenie sprzętu, 
przetestowanie, 
przeszkolenie

30 ZŁ / h

Inne usługi

kawa z ekspresu

obsługa uczestników, 
kawy do wyboru: latte 
macchiato, czarna, 
espresso

2,5 ZŁ / szt

herbata
obsługa uczestników, 
herbaty do wyboru: 
zielona, czarna, owocowa

2,5 ZŁ / szt

inne napoje do ustalenia do ustalenia

poczęstunek

poczęstunek w postaci 
produktów pakowanych 
o dłuższej trwałości lub 
zamawiany z zewnątrz, 
szczegóły do ustalenia

do ustalenia
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