TOWER - SERVICE Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

tel.: 22 430 35 63
fax: 22 430 35 56
towerservice@towerservice.pl
www.towerservice.pl

OFERTA
Oferujemy wynajem sal konferencyjnych z przeznaczeniem na szkolenia, sympozja, konferencje, w
budynku biurowym przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, administrowanym przez Tower- Service
Spółka z o.o.
1. OPIS SAL OFEROWANYCH DO WYNAJMU.
Trzy sale z pełnym wyposażeniem technicznym w tym:
 jedna sala o powierzchni
 dwie sale o powierzchni po

- 292 m 2 ,
- 138 m 2 .

Sale konferencyjne wyposażone są w ściany rozsuwane i mogą być łączone w następujący sposób:
a) połączone sale 1, 2 i 3 – powierzchnia
b) połączone sale 1 i 2 lub 2 i 3 – powierzchnia

- 568 m 2 ,
- 430 m 2 .

Sposób ustawienia na salach stołów i krzeseł oraz ilość osób mogących uczestniczyć w imprezie
przedstawia tabela poniżej:
Klasowe
Nr sali

Powierzchnia
w m2

1
2
3
1+2
2+3
1+2+3

138
292
138
430
430
568

40
120
40
160
160
200

Sposób ustawienia
Konferencyjne
Teatralne

Maksymalna ilość osób
70
80
200
250
70
80
270
330
270
330
340
403

Litera U

40
100
40
140
140
180

2. OFEROWANE WYPOSAŻENIE SAL KONFERENCYJNYCH.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.


h.

i.

stoły i krzesła,
mównica,
stół prezydialny,
stół recepcyjny
stolik pod projektor
zjazd dla wózków inwalidzkich
łącza do sieci Internet realizowane w technologii Ethernet o przepływnościach:
sala Nr 1 i 2 - 20/10 Mbps
sala Nr 3
- 10/5 Mbps
nagłośnienie sal oraz do dyspozycji:
mikrofony przewodowe
mikrofony bezprzewodowe
mikrofon nagłowny
sprzęt pomocniczy:
projektor multimedialny
ekrany projekcyjne 180 x 180 cm
ekran projekcyjny 4:3 (200 x 151 cm)

NIP 526-21-53-144 KRS 0000040318 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy 200 000 PLN

-

ekran kinowy w sali Nr 2 o wymiarach 2,50 x 5,90 m,
tablica typu flip-chart o wymiarach 65cm x 100 cm
tablica na ogłoszenia / informacje
cyfrowy rejestrator dźwięku
odtwarzacz CD

Korzystanie z w/w urządzeń odbywa się w ramach kosztu wynajęcia Sali.
Dla klientów, którzy chcą korzystać z nietypowych rozwiązań
CENNIK SPRZĘTU DODATKOWEGO:
- dodatkowy projektor
200 PLN / dzień
- dodatkowy ekran przenośny
40 PLN / dzień
- dodatkowy flipchart
50 PLN / dzień
3. OPŁATY ZWIĄZANE Z WYNAJMEM SAL
3.1 Opłata za salę
Nr sali / sal

Powierzchnia
sali / sal
[ m2 ]

Koszt wynajmu
do 4 godz.
[w PLN]
netto

Koszt wynajmu
do 8 godz.
[w PLN]
netto

Koszt wynajmu za kolejne
godziny ponad 8 godzin opłata za 1 godz.[w PLN]
netto

1 lub 3
2
1+2 lub 2+3
1+2+3

138
292
430
568

650,00
1300,00
1800,00
2500,00

1250,00
2500,00
3500,00
4800,00

150,00
300,00
450,00
600,00

Dla szkoleń poniżej 10 osób – oferta indywidualna
3.2 Ochrona / dozór dodatkowego wejścia od ul. Nowogrodzkiej dla gości z zewnątrz budynku.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie oraz konieczność sprawowania dodatkowego nadzoru
nad obiektem NAJEMCA zobowiązany jest pokryć koszt zwiększenia służb ochrony obiektu, zgodnie z poniższym cennikiem.
Koszt tej usługi zostanie doliczony do kosztów wynajmu sal.
W tygodniu w godzinach do 17.00
Ilość osób uczestniczących
Liczba agentów
w imprezie
potrzebnych do obsługi
> 80 osób
1 osoba

Opłata za 1 godzinę pracy 1 agenta
(w PLN netto)
20,00

Całkowita opłata za 1 godzinę
(w PLN netto)
20,00

W tygodniu po godzinie 17.00 oraz w soboty i niedziele.
Ilość osób
uczestniczących w
imprezie
Do 80 osób
> 80 do 250 osób
> 250 osób

Liczba agentów
potrzebnych do
obsługi
1 osoba
2 osoby
3 osoby

Opłata za 1
godzinę pracy 1
agenta
(w PLN netto)
20,00
40,00
60,00

Na życzenie klienta istnieje możliwość zwiększenia liczby agentów ochrony.
Do kwoty tej zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.

Całkowita opłata za 1
godzinę
(w PLN netto)
20,00
40,00
60,00

3.3. Obsługa techniczna
W trakcie trwania imprez obsługa techniczna jest wliczona w koszt najmu Sali.
Jeżeli impreza odbywa się po godz. 17.00 lub w dni wolne/weekendy koszt asysty technika wynosi 30,00 PLN netto/godz.
Obsługa techniczna jest obligatoryjna przez cały czas trwania wydarzenia.
3.4 Sprzątanie po zakończeniu najmu i w czasie trwania imprezy.
Wynagrodzenie za sprzątanie po najmie:
Nr sali
1
2
3
1+2/2+3
1+2+3

Powierzchnia sali
[ m2 ]
138
292
138
430
568

Wartość netto do zapłaty
(PLN)
150,00
250,00
150,00
350,00
450,00

4. OPŁATY W PLN ZA USŁUGI DODATKOWE.
4.1 Internet do wideokonferencji:
Istnieje możliwość dokupienia do dowolnej Sali konferencyjnej Internetu w opcji PREMIUM o przepływności 100/100 Mbps.
Dodatkowy koszt wynosi netto 100,00 PLN za dzień.

W przypadku zainteresowania wynajmem sal konferencyjnych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy celem
ustalenia możliwości wynajęcia w konkretnym terminie:
22 430 35 70
e-mail: salekonferencyjne@towerservice.pl

