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OFERTA USŁUG BIUROWYCH - CENNIK 

 

PAKIETY USŁUG 

Siedziba firmy 

Pakiet idealny dla wszystkich, zarówno 

istniejących jak i organizujących 

się podmiotów gospodarczych, umożliwiający 

znaczne ograniczenie kosztów związanych 

z prowadzoną działalnością. Oferuje on 

możliwość rejestracji firmy pod naszym 

adresem, który pozostaje do Państwa 

dyspozycji przez cały okres obowiązywania 

umowy oraz zapewnia wygodną i szybką 

obsługę korespondencji kierowanej 

do Państwa firmy. Dzięki tej usłudze mają 

Państwo gwarancję odbioru wszelkich 

przesyłek i jednocześnie chronią własny adres 

przed niepożądaną korespondencją. 

 

Pakiet zawiera: 

• Użyczenie adresu do celów rejestracyjnych 

• Użyczenie adresu do celów korespondencji 

• Możliwość umieszczenia adresu na 

materiałach firmowych 

• Odbieranie i przechowywane przesyłek
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• Informowanie o przesyłkach 

• Prowadzenie rejestru korespondencji 

przychodzącej 

 

Miesięczna cena pakietu: 

Umowa na 12 miesięcy: 69 zł 

Umowa na czas nieokreślony: 89 zł 

Umowa na rok, płatność z góry: 49 zł

Sekretariat firmy 

Pakiet ten jest doskonałym rozwiązaniem 

dla firm, których działalność wymaga w pełni 

funkcjonalnego biura, a jednocześnie 

poszukujących oszczędności w tym zakresie. 

Zawiera on wszystkie elementy pakietu 

„Siedziba firmy” jednak wzbogacony jest 

o profesjonalną obsługę przydzielonego 

Państwu numeru telefonu w wybranej strefie 

numeracyjnej, odbieranie połączeń oraz 

informowanie o działalności firmy. W ramach 

tego pakietu otrzymują Państwo również 

dedykowany numer faks, który będzie 

kierował wszystkie wysłane dokumenty 

na Państwa adres e-mail. 

 

Pakiet zawiera: 

• Wszystkie elementy pakietu „Siedziba 

firmy” 

• Obsługę telefoniczną na dedykowanym 

numerze stacjonarnym
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• Sporządzanie notatek i informowanie o 

odbytych rozmowach 

• Obsługę faksów 

• Skanowanie korespondencji przychodzącej 

 

Miesięczna cena pakietu: 

Umowa na 12 miesięcy: 179 zł 

Umowa na czas nieokreślony: 199 zł 

 

Umowa na rok, płatność z góry: 159 zł
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USŁUGI DODATKOWE 

 

Otwieranie i skanowanie korespondencji 

Stanowi uzupełnienie pakietu Siedziba firmy o wygodną metodę otrzymywania przesyłek listowych 

za pomocą poczty elektronicznej. 

Opłaty: 1 zł za pojedynczy skan obejmujący do 5 stron przesyłki lub 100 zł za pakiet 360 przesyłek 

do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy. 

Własny numer stacjonarny 

Udostępnienie dedykowanego stacjonarnego numeru telefonu w dowolnej krajowej strefie 

numeracyjnej, z ustawionym przekierowaniem rozmów na wskazany przez Państwa inny numer 

telefonu (krajowy lub zagraniczny). 

Opłaty: 30 zł – miesięczny abonament za usługę + opłaty za przekierowane połączenia rozliczane 

wg Cennika Usług Drobnych. 

Fax to Email 

Udostępnienie dedykowanego numeru faks w dowolnej krajowej strefie numeracyjnej. Wszystkie 

faksy wysyłane pod ten numer zostaną automatycznie przekazane na Państwa skrzynkę poczty 

elektronicznej. Na życzenie udostępniamy również możliwość wysyłania faksów. 

Opłaty: 15 zł – miesięczny abonament za usługę. 

 

 

USŁUGI DROBNE 
 

 

Wynajem sali konferencyjnej  20 zł/h
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Przechowywanie dokumentów firmowych  od 5 zł/mc
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Przesłanie korespondencji na wskazany adres  opłaty pocztowe/kurierskie
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Powiadamianie sms-em o przesyłkach  0,50 zł/wiadomość 

Minuta rozmowy telefonicznej z krajowymi numerami 

stacjonarnymi  

 0,05 zł/min
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Minuta rozmowy telefonicznej z sieciami komórkowymi T-Mobile, 

Plus, Orange 

 0,19 zł/min
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Minuta rozmowy telefonicznej z siecią Play  0,39 zł/min
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Minuta rozmowy telefonicznej z pozostałymi krajowymi sieciami 

komórkowymi 

 0,65 zł/min
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Minuta rozmowy telefonicznej z numerami zagranicznymi  do indywidualnego 

ustalenia 

 

 

 
 

1
Odbieramy przesyłki listowe oraz paczki o wymiarach nie przekraczających 60x50x30 cm i masie do 30 kg. W ramach 

pakietu przechowywane jest do 30 listów i do 5 paczek. 
2
W ramach pakietu zawarte jest przeprowadzenie do 30 rozmów telefonicznych w miesiącu. 

3
Cena za wynajem w dni robocze. W niedzielę i święta cena wynajmu wynosi 30 zł/h. 

4
Opłata uzależniona od ilości przechowywanych dokumentów 

5
Opłata za list polecony priorytetowy zgodna z cennikiem Poczty Polskiej lub przesyłka kurierska firmą UPS 

6
Rozliczane na podstawie billingu otrzymanego od operatora 


