
CENNIK USŁUG MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BORNEM SULINOWIE 

 

Dostęp do stanowisk komputerowych z Internetem Bezpłatny 

Przepisywanie prac i tekstów od 2,00 zł/strona 

Wyszukiwanie informacji, zakładanie e-maila  od 2,00 zł 

Pomoc techniczna od 5,00 zł 

Nagrywanie płyt CD/DVD 
2,00 zł/nośnik (płyta klienta) 

5,00 zł/nośnik (płyta biblioteki) 

Wydruk czarno-biały (Internet, nośnik): 

 tekstu 

 grafiki 

 

0,40 zł/strona A4; 0,80 zł/strona A3 

0,80 zł/strona A4; 1,40 zł/strona A3 

Wydruk kolorowy: 

 tekstu 

 grafiki 

 

0,50 zł/strona A4; 1,00 zł/strona A3 

1,00 zł/strona A4; 2,00 zł/strona A3 

Ksero czarno-białe: 

 tekstu 

 grafiki 

 

0,30 zł/strona A4; 0,60 zł/strona A3 

0,60 zł/strona A4; 1,20 zł/strona A3 

Ksero kolorowe: 

 tekstu 

 grafiki 

 

0,40 zł/strona A4; 0,90 zł/strona A3 

0,90 zł/strona A4; 1,80 zł/strona A3 

Skanowanie: 

 do 5 stron 

 6-10 stron 

 11-15 stron 

 16-20 stron 

 21-25 stron 

 

2,00 zł 

4,00 zł 

6,00 zł 

8,00 zł 

10,00 zł 

Laminowanie 
2,50 zł/strona A4 

5,00 zł/strona A3 

Bindowanie 0,10 zł/kartka 

Reklama/ogłoszenia: 

 projekt 

 wydruk: 

o A5 kolor 

o A4 kolor 

o A3 kolor 

o A5 czarno-biały 

o A4 czarno-biały 

o A3 czarno-biały 

 

od 10,00 zł  

 

1,50 zł 

2,00 zł 

2,50 zł 

0,50 zł 

1,00 zł 

1,50 zł 

Zaproszenia: 

 projekt 

 wydruk: 

o A5 kolor 

o A4 kolor 

o A5 czarno-biały 

o A4 czarno biały 

 

od 15,00 zł 

 

3,00 zł 

4,00 zł 

1,50 zł 

2,00 zł 

Faks: 

 krajowy 

 zagraniczny 

 

2,00 zł/połączenie 

4,00 zł/połączenie 



Wynajem sal (Kameralna i Galeria): 

 w czasie pracy biblioteki 

 poza godzinami pracy biblioteki 

 

40 zł/godz.; 400 zł/doba 

55 zł/godz.; 550 zł/doba 

Sprzęt multimedialny stacjonarny: 

 projektor i ekran 

 projektor, ekran i kino domowe 

 kino domowe i nagłośnienie 

 

15 zł/godz.; 100 zł/doba 

25 zł/godz.; 150 zł/doba 

20 zł/godz.; 100 zł/doba 

Sprzęt multimedialny przenośny: 

 projektor i ekran 

 

15 zł/godz.; 100 zł/doba 

Sprzęt nagłośnieniowy: 

 zestaw I (2 kolumny, 2 mikrofony, wzmacniacz) 

 zestaw II (2 kolumny, 2 mikrofony, wzmacniacz, 

korektor) 

 

150 zł/doba 

200 zł/doba 

 

 


