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Załącznik nr 2 
do „Regulaminu wynajmu pomieszczeń 
w Bibliotece Publicznej w Piasecznie” 

 
 

CENNIK WYNAJMU SAL 
 
Sale znajdują w Bibliotece Publicznej w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II 55  
w Piasecznie. 
  
Cena wynajmu oraz opis Sal: 
 
1) Sala wystawowo-widowiskowa M/0.25:  
a) znajduje się na parterze,  
b) powierzchnia Sali wynosi 148,86 m²,  
c) maksymalna liczba miejsc siedzących: 150, 
d) cena 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt zł) brutto za godzinę wynajmu, 
e) mównica na kółkach, 
f) garderoba; 
g) wyposażenie w system konferencyjny*: 

 ekran rozsuwany automatycznie; 
 projektor (HDMI, BlueRay, DVD, flash); 
 dwa mikrofony bezprzewodowe (wokal), 
 oświetlenie regulowane (5 lini, ciepła biel); 
 pasywne nagłośnienie konferencyjne (6 + sub); 
 sterownie z iPad.  

h) System estradowy*: 
 Scena 4m x6m; 
 estradowe nagłośnienie (aktywne moduły, dwa wysoko i średnio-tonowe oraz 

cztery niskotonowe); 
 system monitorów typu wedge (sześć aktywnych sztuk); 
 cyfrowy mikser dźwięku + stagebox (cat5); 
 dwa mikrofony bezprzewodowe (wokal); 
 cztery mikrofony przewodowe (wokal); 
 dziewięć mikrofonów (instrumentalnych) przewodowych;  
 dziesięć statywów mikrofonowych (6 wysokich i 4 niskie); 
 przewody XLR; 
 opcjonalnie: sterowanie z iPad; 
 cztery linie sztankietów oświetleniowych;  
 trzy oświetlacze profilowe (fresnel, wash); 
 cztery reflektory typu spot;  
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 osiem par LED (RGB-W); 
 sześć listw LED (RGB-W); 
 sterownik DMX/Artnet (komputer).  

*wymaga obecności wykwalifikowanego personelu (realizatora dźwięku i/lub 
oświetlenia) 

2) Sala szkoleniowo-wystawowa M/0.05: 
a) znajduje się na parterze, 
b) powierzchnia Sali wynosi 104,16 m²,  
c) maksymalna liczba miejsc siedzących: 80 (opcja ze stolikami: 32 osoby), 
d) istniej możliwość różnego ustawienia stołów lub krzeseł, 
e) cena 60,00 zł brutto za godzinę wynajmu, 
f) wyposażenie: 

 mikrofon bezprzewodowy (wokal); 
 aktywny system nagłośnienia;  
 opcjonalnie: cyfrowy mikser dźwięku; 
 opcjonalnie: sterowanie z iPad; 
 opcjonalnie: drugi mikrofon bezprzewodowy (wokal). 

3) Sala komputerowa M/1.44:  
a) znajduje się na I piętrze, 
b) powierzchnia Sali wynosi 40,79 m²,  
c) maksymalna liczba miejsc siedzących: 20 (opcja ze stolikami: 10 osób), 
d) istniej możliwość różnego ustawienia stołów lub krzeseł, 
e) cena 30,00 zł brutto za godzinę wynajmu. 
4) Sala szkoleniowa M/1.40:  
a) znajduje się na I piętrze, 
b) powierzchnia Sali wynosi 67,69 m²,  
c) maksymalna liczba miejsc siedzących: 40 (opcja ze stolikami: 20 osób), 
d) istniej możliwość różnego ustawienia stołów lub krzeseł, 
e) cena 50,00 zł brutto za godzinę wynajmu. 
 
5) Sala Minikino M/1.43: 
a) znajduje się na I piętrze, 
b) powierzchnia Sali wynosi 72,32 m²,  
c) maksymalna liczba miejsc siedzących: 30, 
d) cena 50,00 zł brutto za godzinę wynajmu, 
e) wyposażenie: 

 ekran rozsuwany automatycznie;  
 projektor (HDMI, BlueRay, DVD); 
 system nagłośnienia kinowego (5.1 lub 7.1).  
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6) Ceny najmu uwzględniają wyposażenie Sal. 
 
7) Przygotowanie i posprzątanie Sali , dezynfekcja : 
- widowiskowej 350,00 zł brutto – do 3 godzin. Powyżej 3 godziny doliczana jest stawka 
120,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę brutto. 
- wystawowo-szkoleniowej, szkoleniowej, komputerowej, minikino  70,00 brutto do 3 
godzin. Powyżej 3 godzin stawka 35,00 za każda rozpoczętą godzinę brutto. 
 
8) Obsługa nagłośnienia i  oświetlenia Sali widowiskowej – 300,00 zł brutto, Sali 
szkoleniowo-wystawowej – 200,00, Sali komputerowej i Sali Mini-kino– 60,00. Opłata jest 
naliczana do 3 godzin. Powyżej 3 godziny doliczana jest stawka za każdą rozpoczętą 
godzinę: 
- sala widowiskowa – 100,00 brutto 
- sala szkoleniowo-wystawowa – 50,00 
- sala komputerowa i sala mini-kino, szkoleniowa– 20,00 
 
 


