
Załącznik nr 5  
do Zarządzenia nr 4/2021z dn. 15.03.2021 

Dyrektora PKZ 
Cennik wynajmu sprzętu  i obsługi 

 

Lp. Nazwa sprzętu 
Cena za dobę 

brutto netto 
1. Sprzęt nagłośnieniowy – konferencyjny (1). 

JBL EON 615 (1000W) wraz z okablowaniem i statywami: 2 szt.  
Odsłuch JBL PRX 615 (1000W) wraz z okablowaniem: 2 szt. 
Mikrofony bezprzewodowe do ręki/statyw: 4 szt. 
Cyfrowy mikser Soundcraft. 

861,00 700,00 

2.  Sprzęt nagłośnieniowy – festyn (1). 
JBL EON 600 (2000W w tym satelita i głośnik basowy) wraz z okablowaniem: 2 szt. 
Odsłuch JBL PRX 615 (1000W) wraz z okablowaniem: 4 szt. 
Personalny odsłuch słuchawkowy Behringer PM1 (słuchawki własne): 6 szt. 
Mikrofony bezprzewodowe do ręki/statyw: 4 szt. 
Mikrofony przewodowe do ręki/statyw: 4 szt. 
Okablowanie i peryferia do podłączenia instrumentów. 
Cyfrowy mikser Allen & Heath. 

1 722,00 1 400,00 

3. Sprzęt nagłośnieniowy – koncert  (10000W RMS)(1). 
Zestaw nagłośnienia liniowego JBL Vertec. 
Odsłuch JBL PRX 615 (1000W) wraz z okablowaniem: 4 szt. 
Personalny odsłuch słuchawkowy Behringer PM1 (słuchawki własne): 6 szt. 
Mikrofony bezprzewodowe do ręki/statyw: 4 szt.  
Mikrofony przewodowe  do ręki/statyw: 4 szt. 
Okablowanie i peryferia do podłączenia instrumentów zgodnie z omówionym Riderem. 
Cyfrowy mikser frontowy oraz monitorowy (dLive C2500, Vi300, SQ6, Ui24R, X32). 

3 444,00 2 800,00 

4. Dodatkowy zestaw mikrofonów (4szt.) (2) 246,00 200,00 
5. Dodatkowy zestaw mikrofonów nagłownych (4szt.) (2) 98,40 80,00 
6. Bezprzewodowy system monitorów dousznych Shure PSM 300 (5szt.) (2) 246,00 200,00 
7. Namiot 3m x 3m (boki + obciążniki) 172,20 140,00 
8. Namiot 3m x 6m (boki + obciążniki) 344,40 280,00 
9. Namiot 6m x 6m (boki + obciążniki) 688,80 560,00 
10. Komplet piknikowy (stół + dwie ławy) 36,90 30,00 
11. Kanały kablowe – 1 szt. 36,90 30,00 
12. Krzesła – 1 szt. 6,15 5,00 
13. Płotki oporowe – 1 szt. 18,45 15,00 
14. Podesty sceniczne (1m x 2m) – 1. szt. 98,40 80,00 

Obsługa techniczna i transport 
Cena za godzinę 

brutto netto 
15. Godzina pracy obsługi technicznej – 1 osoba. 36,90 30,00 
16. Usługa transportu sprzętu (4). 123,00 100,00 

 
1. Wynajem możliwy jest tylko z obsługą techniczną (min. 2 osoby, w przypadku koncertu min. 3 osoby), za którą naliczana jest 

opłata zgodnie z cennikiem. 
2. Wynajem możliwy jest tylko jako dodatkowy zestaw do sprzętu nagłośnieniowego: konferencja, festyn, koncert. 
3. Okres jednorazowego najmu dobowego liczony jest jako nie dłuższy niż 24 godziny i jest określony w umowie najmu. 
4. Usługa transportu jest świadczona tylko jako usługa w zakresie dostarczenia i odebrania sprzętu z niniejszego cennika i realizowana jest w odległości 

do 50km od siedziby PKZ.  
5. Dla uczestników programu Karta Młodego Przedsiębiorcy w Dąbrowie Górniczej odpłatność może wynosić 70% ceny netto ujętej w cenniku, za 

wyjątkiem opłat pobieranych z tytuły obsługi technicznej oraz usługi transportu. 
6. Dla jednostek oświatowych UM Dąbrowa  Górnicza (szkoły, przedszkola), jednostek budżetowych UM DG, instytucji kultury w 

Dąbrowie Górniczej oraz podmiotów określonych w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego działających na terenie 
miasta Dąbrowa Górnicza, odpłatność z tytułu najmu może wynosić 70% ceny netto ujętej w cenniku (do ceny netto doliczany 
jest VAT 23%) za wyjątkiem opłat pobieranych z tytułu obsługi oraz usługi transportu. 
 
Mechanizm liczenia częściowej odpłatności – przykład wypożyczenie 15 szt. krzeseł: 
5,00 ( cena netto 1 krzesła) x 70%(ceny netto w cenniku) = 3,50 netto x 15 krzeseł = 52,50 netto + 23% VAT (12,08)= 64,58 brutto 


