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OFERTA WYNAJMU SAL SZKOLENIOWYCH
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”
w Lublinie zaprasza do skorzystania z oferty wynajmu sal szkoleniowych, sali
komputerowej, „biurka na godziny” (coworking) blisko centrum Lublina. Sale
znajdują się w budynku Fundacji „OIC Poland” przy ulicy Gospodarczej 26, łatwy
dojazd komunikacją miejską oraz możliwość bezpłatnego parkowania.
OFERUJEMY:
2 sale szkoleniowe i 1 sala komputerowa o różnych możliwościach aranżacji
miejsc, pojemność do 60 osób
wynajem sal/pokoi doradczych na godziny
„biurko na godziny” (coworking)
obsługa cateringowa, organizacja przerw kawowych
profesjonalny sprzęt multimedialny – w cenie sali
możliwość rejestracji spotkań i szkoleń za pomocą kamery cyfrowej
bezprzewodowy dostęp do Internetu
podjazd i platforma dla osób niepełnosprawnych
obsługa recepcyjna
usługi kserograficzne
korzystne ceny – możliwość negocjacji cen przy najmie powyżej 1 dnia lub
przy dłuższej współpracy
Oferujemy możliwość stałej współpracy przy wynajmie sal dla celów projektów
szkoleniowych i innych. W przypadku długofalowej współpracy zapewniamy
elastyczność w dopasowaniu warunków finansowych oraz zakresu świadczonych
usług do potrzeb Klienta.

W budynku znajduje się doskonale przygotowana infrastruktura oraz zaplecze
sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
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LOKALIZACJA
Nasze sale szkoleniowe zlokalizowane są w bliskiej odległości od centrum Lublina
– ok. 2,5 kilometra. Główne zalety tej lokalizacji to bardzo dobra dostępność
wszelkimi środkami komunikacji. Dzięki bliskości dworców PKP i PKS osoby
dojeżdżające spoza Lublina trafią do nas szybko i bez problemów.
LOKALIZACJA:
PRZYSTANKI
KOMUNIKACJI
MIEJSKIEJ

KOMUNIKACJA MIEJSKA:
PRZYSTANEK 2641 – Kresowa 01 linie nr: 01, 09, 34, 36, 45, 47, 155, 909, N2
PRZYSTANEK 2642 – Kresowa 02 linie nr: 09, 34, 45, 47, 155, 951, N2
z centrum miasta: 155, 09, 01
z dworca głównego PKP (dworzec Południowy): 34, 45
z dworca głównego PKS: 47, 01
PARKING:
Wszystkim zmotoryzowanym uczestnikom oferujemy bezpłatny, ogrodzony
i monitorowany parking, na którym może zaparkować ok. 50 samochodów.
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3|Strona

SALE SZKOLENIOWE
Oferujemy 3 sale szkoleniowe w tym salę komputerową wraz z pełną
infrastrukturą konferencyjną, obsługą multimedialną i cateringową. Sale mogą
pomieścić do 60 osób i znajdują się w reprezentacyjnym i nowoczesnym gmachu.
W budynku znajdują się m.in. recepcja, szatnia, taras, ruchomy podest oraz toalety
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Sale mogą być wynajmowane na cały dzień szkoleniowy (8 godzin) lub na
pojedyncze godziny (60 minut). We wszystkich salach zainstalowane są rolety,
które umożliwiają przyciemnienie sali w czasie szkolenia.

SALA NR 1.1:
liczba miejsc: 36 (ustawienie ze stolikami) lub 60 (ustawienie bez stolików)
powierzchnia: 52,13 m2
wyposażenie:
rzutnik multimedialny
interaktywna tablica multimedialna
wizualizer
tablica suchościeralna
flipchart na kółkach z kompletem pisaków
nagłośnienie
laptop
zestaw do tłumaczeń symultanicznych
cena: 35 zł netto – za 1 godzinę szkoleniową (60 minut)
możliwe ustawienia:
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SALA NR 1.2:
liczba miejsc: 32 (ustawienie ze stolikami) lub 50 (ustawienie bez stolików)
powierzchnia: 40,80 m2
wyposażenie:
rzutnik multimedialny
interaktywna tablica multimedialna
tablica suchościeralna
flipchart na kółkach z kompletem pisaków
Internet bezprzewodowy
laptop
rolety
cena: 35 zł netto – za 1 godzinę szkoleniową (60 minut)
możliwe ustawienia:

SALA NR 0.2 – SALA KOMPUTEROWA
liczba miejsc: 20
powierzchnia: 46,59 m2
wyposażenie:
stały dostęp do Internetu
20 komputerów z oprogramowaniem MS Office
rzutnik multimedialny
ekran projekcyjny
tablica suchościeralna
flipchart na kółkach z kompletem pisaków
drukarka kolorowa
rolety
klimatyzacja
cena: 50 zł netto – za 1 godzinę szkoleniową (60 minut)
możliwe ustawienia:
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BIURKO NA GODZINY - COWORKING
Jeśli jesteś początkującym przedsiębiorcą prowadzącym małą firmę, lub
studentem zaczynającym przygodę z własnym biznesem, wykonujesz wolny
zawód lub od czasu do czasu potrzebujesz popracować w biurze lub spotkać się
z Klientami – mamy rozwiązanie dla Ciebie.
W ofercie posiadamy pełną obsługę firm w zakresie biurowych usług wirtualnych
(możliwość rejestracji firmy, obsługi telefoniczno-faksowej, korespondencyjnej
i usługi sekretarskie). Oferujemy również wynajem sali konferencyjnej,
samodzielnego pokoju biurowego, organizację spotkań biznesowych oraz miejsc do
pracy w coworkingu.
Proponujemy Państwu pracę w bardzo przyjaznej atmosferze, w estetycznie
urządzonych wnętrzach. W biurze dostępne są wszelkie rozwiązania multimedialne
w tym m.in. Internet wi-fi 10Mb/s. Zachęcamy do wybrania jednego z czterech
abonamentów coworkingowych:
Wariant I - Pracuj bez limitu w cenie 320 zł netto/m-c
drukowanie, kserowanie 50 stron)
Wariant II - Pracuj 15 dni w miesiącu w cenie 220
(Skanowanie, drukowanie, kserowanie 40 stron)
Wariant III - Pracuj 10 dni w miesiącu w cenie 190
(Skanowanie, drukowanie, kserowanie 30 stron)
Wariant IV - Pracuj 5 dni w miesiącu w cenie 100
(Skanowanie, drukowanie, kserowanie 20 stron)

(Skanowanie,
zł netto/m-c
zł netto/m-c
zł netto/m-c

Pracuj na godziny za 10 zł netto/h.
W ramach abonamentu otrzymujesz dostęp do wspólnej przestrzeni pracy, która
obejmuje:
miejsce do pracy
Internet wi-fi
zamykaną szafkę na dokumenty
dostęp do drukarki i skanera
dostęp do sali spotkań
dostęp do pokoju socjalnego
Korzystając z dedykowanego Tobie miejsca pracy zyskujesz:
obniżenie kosztów posiadania „własnego biura"
atrakcyjne miejsce spotkań z Twoimi klientami
możliwość nawiązania nowych relacji biznesowych
możliwość poprawy własnych umiejętności współpracy z innymi
zwiększenie motywacji do działania
spokój i komfort pracy lepszy niż w domu
promocyjne warunki korzystania ze szkoleń organizowanych przez
Fundację „OIC Poland”
Nasze biuro dostępne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00
W razie konieczności dopuszczamy możliwość udostępnienia biura w weekendy.
www.oic.lublin.pl

6|Strona

WYPOSAŻENIE SAL SZKOLENIOWYCH
Nasze sale szkoleniowe są wyposażone kompleksowo w nowoczesny sprzęt
niezbędny do profesjonalnego prowadzenia szkoleń i prezentacji. Wyposażenie to
udostępniane jest bez dodatkowych opłat. Szczegółowy wykaz wyposażenia
w poszczególnych salach znajdą Państwo w informacjach dotyczących tych sal.
Ponadto prowadzący szkolenia mają dostęp do urządzeń biurowych, a wszyscy
uczestnicy do bezprzewodowego Internetu.
DOSTĘPNE WYPOSAŻENIE:
projektor multimedialny
telewizor o przekątnej ekranu 55” oraz DVD
interaktywna tablica multimedialna – rządzenie to współpracujące
z komputerem i projektorem multimedialnym. Działa jak duży ekran
dotykowy, który może być obsługiwany za pomocą palca. Dzięki
zastosowaniu specjalnej powierzchni tablica interaktywna posiada także
właściwości klasycznej tablicy suchościeralnej. Włączenie multimediów nie
tylko pomaga szybciej przyswajać wiedzę, ale również ułatwia skupienie
uwagi na konkretnym zagadnieniu gdy oczekiwane jest pełne
zaangażowanie słuchaczy.
wizualizer – urządzenie służące do prezentacji. Umożliwia pokazanie na
ekranie, telewizorze czy też monitorze zarówno płaskiego (np. kartka), jak
i przestrzennego przedmiotu.
tablica suchościeralna z kompletem markerów
elektroniczny ekran projekcyjny
rzutnik folii
flipchart na kółkach z kompletem flamastrów
nagłośnienie
kamera cyfrowa
Internet bezprzewodowy
50 stanowisk do tłumaczeń symultanicznych - Tłumaczenie odbywające się
jednocześnie z wystąpieniem. Tłumaczenie symultaniczne odbywa się
w dźwiękoszczelnej kabinie, w zespole co najmniej dwóch tłumaczy.
Mówca na sali mówi do mikrofonu; tłumacz słucha przemówienia przez
słuchawkii niemal równocześnie tłumaczy je przez swój mikrofon. Chcąc
usłyszeć tłumaczenie na swój język, słuchacz na sali musi wybrać właściwy
kanał w swoim odbiorniku.
laptopy
notebooki
drukarka kolorowa
klimatyzacja w sali komputerowej
rolety – możliwość przyciemnienia sali w czasie szkolenia
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CATERING I SERWIS KAWOWY
W ramach naszych usługi oferujemy również organizację serwisu kawowego.
W jego ramach podajemy uczestnikom szkolenia najlepszej jakości kawę (Jacobs,
Nescafe lub Tchibo), herbatę (Lipton lub Tetley), soki, owoce, wodę mineralną,
cukier, śmietankę lub mleko oraz ciastka. Są one uzupełniane na bieżąco, zgodnie
z potrzebami uczestników szkolenia oraz bez limitów. Serwis kawowy oferujemy
w dwóch wariantach: całodniowego serwisu kawowego lub serwisu
przygotowanego na uzgodnioną wcześniej godzinę.
SERWIS KAWOWY CAŁODNIOWY:
kawa, herbata, śmietanka lub mleko, woda mineralna (gazowana,
niegazowana), cukier, – 7 zł netto od osoby
Za dodatkową opłatą do serwisu istnieje możliwość zamówienia:
ciastek – 3 zł netto od osoby
soków – 2 zł netto od osoby
kanapek – 3 zł/szt.
owoców – od 4 zł/kg (cena zależna od rodzaju owoców i pory roku)

SERWIS KAWOWY O OKREŚLONEJ GODZINIE:
kawa, herbata, śmietanka lub mleko, woda mineralna (gazowana,
niegazowana), cukier – 4 zł netto od osoby
Za dodatkową opłatą do serwisu istnieje możliwość zamówienia:
ciastek – 2 zł netto od osoby
soków – 1 zł netto od osoby
kanapek – 3 złote za sztukę
owoców – od 3 zł/kg (cena zależna od rodzaju owoców i pory roku)

Oferujemy również dodatkowy catering z możliwością zamówienia ciepłego
posiłku. Koszt obiadu zależy od menu i mieści się w granicach 10 – 15 zł/osobę.
Obiady mogą być 1 lub 2-daniowe i podawane są w naczyniach jednorazowych.
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USŁUGI DODATKOWE
OFERUJEMY:
usługi kserograficzne
bindowanie

Ostateczny i całkowity koszt usług jest ustalany indywidualnie.
Powyższy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi ofert handlowej w rozumieniu
art. 66 § 1 KC.

KONTAKT
ADRES:
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”
w Lublinie
ul. Gospodarcza 26
20 – 213 Lublin

Wszystkie podane na
stronie ceny są
cenami netto

Rozliczenie za
wynajem z
dokładnością do
30 minut

TELEFON:
+48 81 710 46 30
+48 81 710 46 39
FAX:

Istnieje możliwość
negocjacji
podanych cen

+48 81 746 13 24
E-MAIL:

Sale rezerwujmy bez
wstępnych opłat

sekretariat@oic.lublin.pl
szkolenia@oic.lublin.pl
STRONA INTERNETOWA:

Wynajem sal
7 dni w tygodniu

www.oic.lublin.pl
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, który ma ułatwić Państwu złożenie zamówienia
w nasze firmie. Przesłane przez Państwa dane są bardzo istotne dla dobrej organizacji usługi.
Formularz rezerwacji prosimy wypełnić po telefonicznym lub mailowym potwierdzeniu wolnego
terminu.
DANE KONTAKTOWE (osoby do kontaktu):

DANE DO FAKTURY:

Imię i Nazwisko

Nazwa firmy

e-mail

adres

telefon

NIP

RESERWACJA SALI I USŁUG:

SPRZĘT, KTÓRY ZOSTANIE WYKORZYSTANY
PODCZAS SZKOLENIA:

ilość osób: …………………..
data rezerwacji sali: …………………..
godziny rezerwacji sali: …………………..

Proszę zaznaczyć właściwy kwadrat:

WYBÓR SALI SZKOLENIOWEJ:
Proszę zaznaczyć właściwy kwadrat:

□
□
□
□
□
□

sala nr 1.1
sala nr 1.2
sala nr 0.2
pokój biurowy nr 0.4
pokój biurowy nr 0.11
biurko na godziny (coworking)– wariant...

RODZAJ REZERWACJI:
Proszę zaznaczyć właściwy kwadrat:

□
□

rezerwacja wstępna
rezerwacja

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

projektor multimedialny
telewizor
DVD
interaktywna tablica multimedialna
wizualizer
drukarka
ekran projekcyjny
rzutnik folii
flipchart
kamera cyfrowa
laptop
notebooki
zestaw do tłumaczeń symultanicznych

SERWIS KAWOWY:
Proszę zaznaczyć właściwy kwadrat:

CATERING/OBIAD:

□
□

serwis kawowy całodniowy
serwis kawowy o określonej godzinie –
proszę podać wybraną godzinę: …………..…

□

zamawiam obiad - proszę podać godzinę
podania obiadu: …………….

□

bez serwisu kawowego

□

bez obiadu

Proszę zaznaczyć właściwy kwadrat:

DODATKI:

Pieczęć instytucji/firmy

□
□
□

ciastka

□

owoce – proszę podać zamawiana
ilość: ……………kg

soki
kanapki – proszę podać zamawiana
ilość: …………… sztuk

www.oic.lublin.pl
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