
Załącznik nr 2 

WNIOSEK O WYNAJEM / UŻYCZENIE 

1. Najemca: 

……………………………………………………………………………………........ 
imię i nazwisko / nazwa firmy 

………………………………………………………………………………………… 
 adres 

………………………………………………………………………………………… 
PESEL (dotyczy osoby fizycznej) 

………………………………………………………………………………………… 
NIP (dotyczy firmy) 

………………………………………………………………………………………… 
dane kontaktowe (tel./ email) 

2. Termin wynajmu/użyczenia: 

…………………………………………………………………………………………. 
Data i godziny 

3. Przewidywana liczba osób:       ………………………………. 

1. Przedmiot wynajmu / użyczenia: 

Lp. Przedmiot wynajmu / użyczenia  Ilość godz. 
lub  usług٭ 

Cena za 
kolejne 
godziny 

Wartość razem 
za określoną 
ilość godzin 

1. Sala konferencyjna (40 m²), wraz 
ze stałym wyposażeniem: wi-fi, 
telewizor 65 cali, stoły i krzesła 
z pulpitami 

⃣⃣     1 godz. 100,00 zł 100,00 zł 

⃣⃣     2 godz. 70,00 zł 170,00 zł 

⃣⃣     3 godz. 60,00 zł 230,00 zł 

⃣⃣     4 godz. 50,00 zł 280,00 zł 

⃣⃣     5 godz. 40,00 zł 320,00 zł 

⃣⃣     6 godz. 30,00 zł 350,00 zł 

⃣⃣     7 godz. 30,00 zł 380,00 zł 

⃣⃣     8 godz. 30,00 zł 410,00 zł 

2. Sala warsztatowa (24 m²), wraz ze 
stałym wyposażeniem: wi-fi, 
ekran, rzutnik,  stoły i krzesła 
z pulpitami 

⃣⃣     1 godz. 50,00 zł 50,00 zł 

⃣⃣     2 godz. 30,00 zł 80,00 zł 

⃣⃣     3 godz. 20,00 zł 100,00 zł 

⃣⃣     4 godz. 20,00 zł 120,00 zł 

⃣⃣     5 godz. 20,00 zł 140,00 zł 

⃣⃣     6 godz. 20,00 zł 160,00 zł 

⃣⃣     7 godz. 20,00 zł 180,00 zł 

⃣⃣     8 godz. 20,00 zł 200,00 zł 

 Zaznacz właściwą ilość godzin ٭



 

Lp. Przedmiot wynajmu / użyczenia  Ilość godz. 
lub  usług٭ 

Cena za 
kolejne 
godziny 

Wartość razem 
za określoną 
ilość godzin 

3. Sala konferencyjna wraz z salą 
warsztatową równocześnie 

⃣⃣     1 godz. 120,00 zł 120,00 zł 

⃣⃣     2 godz. 100,00 zł 220,00 zł 

⃣⃣     3 godz. 80,00 zł 300,00 zł 

⃣⃣     4 godz. 60,00 zł 360,00 zł 

⃣⃣     5 godz. 50,00 zł 410,00 zł 

⃣⃣     6 godz. 40,00 zł 450,00 zł 

⃣⃣     7 godz. 40,00 zł 490,00 zł 

⃣⃣     8 godz. 40,00 zł 530,00 zł 

4. Wyposażenie bufetu kawowego: 
warnik, naczynia ⃣⃣ 

30,00 zł / 
usługę 

 

5. Mikrofon bezprzewodowy, 
wzmacniacz z głośnikami ⃣⃣ 

20,00 zł / 
usługę 

 

RAZEM:  

 Zaznacz właściwą ilość godzin ٭

 

5. Ilość zamawianych stołów:    ………..…………….. , krzeseł:    …………………….….. 

6. Wymagania dodatkowe   …………………………………………………………………………. 

7. Całkowita wartość najmu:   ..……………………………………………….. 

………………………………..…………………………………………………………………………………… 

Słownie:  

Zapoznałam/łem się i akceptuję postanowienia REGULAMINU WYNAJMU / UŻYCZENIA POMIESZCZEŃ 

w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim 

 

WYNAJMUJĄCY         NAJEMCA 

……………………………………….       ………………………………………. 

 


