Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2017
z dnia 29.12.2017r Dyrektora Biblioteki
Elbląskiej im. C. Norwida w Elblągu

CENNIK SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG
ŚWIADCZONYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ ELBLĄSKĄ IM. C. NORWIDA W ELBLĄGU
CENNIK USŁUG REPROGRAFICZNYCH

Materiały reprodukowane

Rodzaj usługi

Cena w zł brutto

1 strona kopii cyfrowej
zbiory współczesne własne
Biblioteki Elbląskiej lub
zamawiającego

1 zł

format do A1

powyżej 100 stron cena
może podlegać
negocjacji

rozdzielczość max 600dpi
Pliki zapisane w formacie JPG
i/lub TIFF

zbiory zabytkowe BE lub
zbiory zabytkowe
zamawiającego

1 strona kopii cyfrowej
2 zł
format do A1

(starodruki, zbiory specjalne –
np.muzykalia, kartografia,
rozdzielczość max 600dpi
grafika, dokumenty, rękopisy,
druki do 1800r)
Pliki zapisane w formacie JPG
i/lub TIFF

powyżej 100 stron cena
może podlegać
negocjacji

Dla obiektów o szczególnej wartości historycznej i artystycznej (najstarsze rękopisy,
inkunabuły, unikatowe druki, mapy i autografy ze zbiorów BE) cenę digitalizacji ustala
Dyrektor Biblioteki Elbląskiej.
Do rachunku za prace wysyłane dolicza się koszty opłat za wysyłkę.

CENNIK USŁUG DEZYNFEKCYJNYCH

Rodzaj usługi

Cena w zł brutto

wsad do komory dezynfekcyjnej

400 zł

dezynfekcja jednej książki

8 zł
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CENNIK WYNAJMU POMIESZCZEŃ

Sala u św. Ducha
bez sprzętu
z krzesłami i stołem prezydialnym
z krzesłami, stołem prezydialnym, oświetleniem, dźwiękiem i
sprzętem projekcyjnym
na uroczystości weselne*
ustawienie podestów (widownia, estrada, itp.)
korzystanie z fortepianu

cena brutto
50 zł/h
100 zł/h
250 zł/h
3000 zł
30 zł/szt.
200 zł/h (+ koszty
strojenia)

*) Uwaga!
W przypadku wynajęcia sali na uroczystość weselną w chwili podpisania umowy
wynajmujący zobowiązany jest wpłacić 25% kwoty w/g cennika.
W przypadku rezygnacji z wynajmu na 6 miesięcy przed wyznaczonym terminem wpłacona
kwota 25% ceny zostanie zwrócona w całości, na 3 miesiące w wysokości ½ wpłaconej
kwoty, w terminie późniejszym zostanie zatrzymana w całości.
Sala audiowizualna
bez sprzętu
z wykorzystaniem projektora i nagłośnienia (do dwóch mikrofonów)

cena (brutto)
100 zł/h
150 zł/h

Pokoje gościnne
pokój jednoosobowy
pokój trzyosobowy- od osoby

cena (brutto)
70 zł/dobę, od 2-7 dni- 50zł./dobę, powyżej 7 dni 40zł./dobę.
50 zł/dobę, od 2-7 dni- 40zł./dobę, powyżej 7 dni- 35zł./dobę

CENNIK USŁUG AUDIOWIZUALNYCH

Projekcje filmów w sali audiowizualnej
grupy zorganizowane
osoby indywidualne
projekcje edukacyjne

cena (brutto)
2 zł/osoba
3 zł
bezpłatnie

Wypożyczanie płyt DVD
rodzaj zbiorów
Lektury
Inne

cena (brutto)
5 zł/ doba/sztuka
6 zł /doba/sztuka
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Korzystanie z komputerów i usługi elektroniczne
rodzaj usługi

cena (brutto)

korzystanie z komputera (posiadacze karty
bibliotecznej)
korzystanie z komputera (osoby nie
posiadające karty bibliotecznej)
dzieci do lat 13

1 zł za każde rozpoczęte 30 min.
2 zł - pierwsze 30 min., każde następne
rozpoczęte 30 min. - 1 zł
do 1 godz. - bezpłatnie

wydruk A3-czarno-biały

1zł./strona

wydruk A3-kolor

4 zł./strona

wydruk A4-czarno-biały

0,50 zł / strona

wydruk A4- kolor

2zł./strona

nagrywanie płyt CD

2,50 zł (w tym cena nośnika)

CENNIK ZAJĘĆ I WARSZTATÓW
Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” i filie biblioteczne z oddziałami dla dzieci.
Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” oferuje warsztaty edukacyjno – zabawowe
URODZINKI W BIBLIOTECE. Warsztaty realizowane są w oparciu o scenariusze, którym
motywem przewodnim jest wybrana książka z literatury dziecięcej. Cena warsztatów:
15zł./osoba brutto. W przypadku zlecenia Bibliotece sprzątania po warsztatach do ceny
warsztatów doliczane jest 70zł. brutto.
Filie biblioteczne z oddziałami dla dzieci oraz „Bulaj” oferują zajęcia warsztatowe o
charakterze edukacyjno-plastycznym dla podmiotów gospodarczych, szkół i przedszkoli.
Cena zajęć: 2 zł/osoba brutto.
Pozostałe placówki Biblioteki Elbląskiej
Placówki udostępniania Biblioteki Elbląskiej oferują zajęcia językowe, warsztatowe i
szkoleniowe dla zainteresowanych osób we wszystkich grupach wiekowych. Oferta i cena
poszczególnych form zajęć ustalana jest indywidualnie przez każdą placówkę i zatwierdzana
przez Dyrekcję Biblioteki Elbląskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do cennika.
CENNIK WYNAJMU SPRZĘTU

Oświetlenie i nagłośnienie wewnątrz budynku Biblioteki
rodzaj usługi
nagłośnienie koncertu
oświetlenie koncertu

cena (brutto)
800 zł za pierwszą godzinę, 400 zł za każdą kolejną
500 zł za pierwszą godzinę, 300 zł za każdą kolejną
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Oświetlenie i nagłośnienie poza budynkiem Biblioteki
rodzaj usługi
oświetlenie – aparat
pulpit sterowniczy
sterownik

komplet oświetlenia

oświetlenie koncertu na zewnątrz
oświetlenie (2 statywy, 8 aparatów)

cena (brutto)
30 zł za reflektor/doba
200 zł za dobę
200 zł za dobę
2000 zł za pierwszą dobę,
1000 zł za drugą dobę, 800 zł za każdą
następną dobę
2000 zł
400 zł za imprezę

nagłośnienie (2 kolumny na statywach, 2 mikrofony,
500 zł za imprezę
mikser + CD)
nagłośnienie koncertu

nagłośnienie trasy koncertowej
wynajem podestów

4000 zł za pierwszą dobę,
2000 zł za drugą dobę,
1500 zł za każdą następną dobę
3000zł za jeden koncert
30zł za jedną szt./dobę

Uwaga!
W przypadku wynajmu sprzętu nagłośnieniowego lub oświetleniowego w chwili podpisania
umowy wynajmujący zobowiązany jest wpłacić 25% kwoty w/g cennika.
W przypadku rezygnacji z wynajmu na miesiąc przed wyznaczonym terminem kwota 25%
ceny zostanie zwrócona w całości, na 2 tygodnie w wysokości ½ wpłaconej kwoty, w
terminie późniejszym zostanie zatrzymana w całości.
Powyższe ceny nie są stosowane do imprez niekomercyjnych organizowanych przez
Prezydenta Miasta Elbląga.
Dla instytucji kulturalnych, oświatowych, stowarzyszeń, gdzie biblioteka jest
współorganizatorem (przedsięwzięcia niekomercyjne) – rabat do 75 %.
Dla instytucji kulturalnych, oświatowych, stowarzyszeń dla imprez komercyjnych miejskich,
gdzie biblioteka jest współorganizatorem – rabat do 50 %.
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Możliwość udostępniania nieodpłatnego dla ogólnopolskich akcji społecznych,
charytatywnych.
Możliwość rozliczania barterowego.
Powyższy cennik nie obejmuje kosztów transportu i obsługi.
Uwaga!
Bez względu, kto jest organizatorem imprezy wszelkie zniszczenia, uszkodzenia obciążają
wynajmującego. Od powyższego nie przysługuje prawo negocjacji.
Wszystkie pomieszczenia, sprzęt, urządzenia udostępniane i odbierane będą po dwustronnym
podpisaniu protokołów zdawczo-odbiorczych.
CENNIK- WYDAWNICTWA I PUBLIKACJE
Biblioteka Elbląska może prowadzić sprzedaż wydawnictw i publikacji własnych i obcych.
Cena sprzedaży ustalana jest przez Dyrekcję na wniosek kierownika działu Komunikacji
Społecznej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do cennika.
CENNIK – ZBĘDNE MATERIAŁY BIBLIOTECZNE
Zbędne materiały biblioteczne - 2zł. brutto/sztukę.
CENNIK- WSTĘP NA IMPREZY KULTURALNE
Ceny biletów wstępu na organizowane imprezy: koncerty, spektakle teatralne, pokazy itp.
ustalane są indywidualnie na dane przedsięwzięcie, zatwierdzane przez Dyrekcję Biblioteki
Elbląskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do cennika i wprowadzane do kasy fiskalnej.
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Załącznik Nr 1
do Cennika towarów i usług świadczonych
przez Bibliotekę Elbląską im. C. Norwida

Nazwa działu: ………………………………
Wnioskuję o wprowadzenie do sprzedaży od dnia ………………….następującej formy
zajęć /towaru/usługi:
………………………………………………………………………………
Krótka charakterystyka wraz z uzasadnieniem:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Lp. Nazwa towaru lub usługi

Proponowana
cena brutto

Podpis kierownika

Korekta ceny
brutto

1

Zatwierdzam:
……………………………..
(podpis Dyrektora)
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Elbląg, dnia ………………….r.
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