
Załącznik nr 1

stawka Cena 
VAT brutto

Hala + szatnie 1h 23% 300,00 zł

Sektor 

(w cenie jedna szatnia)

Hala + szatnie 23% 180,00 zł

Sektor 

(w cenie jedna szatnia)

3.

Duża sala sportowa w Szkole 

Podsawowej nr 1 w Łomiankach   i 

Szkole Podstawowej w Dziekanowie 

Leśnym                   

Sala + szatnia 1h 23% 100,00 zł

Mała sala sportowa

i stołówki, w zarządzanych 

obiektach , sala treningowa ICDS

Sale lekcyjne 

w tym sale do korektywy i sale do 

judo w zarządzanych obiektach i 

ICDS

Gabinety                                        

i inne pomieszczenia (poza salami 

lekcyjnymi) do 15m² w 

zarządzanych obiektch i ICDS

7. Pokój w Bursie ICDS opłata za pokój / doba 8%/zw. 61,50 zł

Górna i dolna widownia, 

pełne zaplecze (garderoba 

+ szatnia)

Parkiet Auli (bez 

wykorzystania trybun) 1h
23% 73,80 zł

9. Sala konferencyjna w ICDS - 1h 23% 60,00 zł

cele komercyjne m² / miesiąc 23% 50,00 zł

cele niekomercyjne m² / miesiąc 23% 20,00 zł

11. Wpożyczenie łyżew i innego sprzętu 1h 23% 5,00 zł

Bilet normalny

(do 45 min.)

Za każdą kolejną minutę 0,18zł

 pn. - pt.w godz. 15:00-22:00

oraz

so – nd i święta w godz. 9.00 - 21.00

Bilet normalny

(do 45 min.)

Za każdą kolejną minutę 0,18zł

pn – pt w godz. 6:00-15:00 

oraz

Pływalnia Bilety jednorazowe so – nd i święta 8:00-9:00

Lp. Wyszczególnienie pakietu usług Jednostka miary

1h
100,00 zł

Hala sportowa ICDS

243,90 zł

81,30 zł

81,30 zł

Hala sportowa w Szkole 

Podstawowej nr 2-Dąbrowa Leśna i  

Szkole Podstawowej       w 

Dziekanowie Polskim 

2. 1h
48,78 zł 60,00 zł

146,34 zł

23%

Polityka cenowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach

23% 60,00 zł

23% 30,00 zł

23%
1.

§ 1

Cena 

 netto

USŁUGI STANDARDOWE

10.

40,65 zł

16,26 zł

23%100,00 zł

60,00 zł

48,78 zł

Sala + szatnia

1h 24,39 zł

50,00 zł

OPŁATY ZA PŁYWALNIE

4.

5.

Pomieszczenia wykorzystywane do 

celów magazynowyh                         

w zarządzanych obiektach i ICDS

1h 16,26 zł 23%

8.
Aula Widowiskowo - Koncertowa 

ICDS

20,00 zł

1h 123,00 zł

4,07 zł

6.

1h 48,78 zł

8,33 zł 8% 9,00 zł

7,41 zł 8% 8,00 zł



Bilet ulgowy

(do 45 min.)

Za każdą kolejną minutę 0,13zł

pn – pt w godz. 15:00- 22:00 

oraz so – nd i święta w godz. 9.00 - 21.00

Bilet ulgowy

(do 45 min.)

Za każdą kolejną minutę 0,13zł

pn – pt w godz. 6:00- 15:00 

oraz so – nd i święta w godz. 8.00 - 9.00

Cena karnetu

50,00 zł – kwota do wykorzystania 60,00 zł

ok. 5h – bilet normalny

ok. 7h – bilet ulgowy

Ważny 30 dni od daty zakupu

Cena karnetu

81,00 zł – kwota do wykorzystania 110,00 zł

ok. 9h – bilet normalny

ok. 13h – bilet ulgowy

Karnety Ważny 30 dni od daty zakupu

Cena karnetu

121,00 zł – kwota do wykorzystania 150,00 zł

Pływalnia ok. 13h – bilet normalny

ok. 17h – bilet ulgowy

Ważny 30 dni od daty zakupu

Cena karnetu

222,00 zł – kwota do wykorzystania 300,00 zł

ok. 23h – bilet normalny

ok. 31h – bilet ulgowy

Ważny 60 dni od daty zakupu

10h (za każdą kolejną minutę 0,25zł) 130,00 zł

30h (za każdą kolejną minutę 0,25zł) 360,00 zł

50h (za każdą kolejną minutę 0,25zł) 550,00 zł

100h (za każdą kolejną minutę 0,25zł) 1 000,00 zł

Wynajęcie Toru
30 minut wyłączność korzystania z wynajętego toru 

(max 10 osób) - zajęcia niekomercyjne 23% 30,00 zł

Wynajęcie Toru

Zajęcia

AQUA AEROBIKU

w godz.

19:30 – 22:00

Wynajęcie Toru

Pływalnia 
Zajęcia komercyjne nauki i 

doskonalenia pływania

w godz.

6:00 – 17:00

20:00 – 22:00

Wynajęcie Toru

Zajęcia komercyjne nauki                   

i doskonalenia pływania

w godz.

17:00 – 20:00

30 minut wyłączność korzystania z wynajętego toru 

(max 15 osób)
52,85 zł 23% 65,00 zł

30 minut wyłączność Korzystania z wynajętego toru 

(max 6 osób)
89,43 zł 23% 110,00 zł

30 minut wyłączność korzystania z wynajętego toru 

(max 6 osób)
69,11 85,00 zł23%

8%

8%

46,30 zł 8% 50,00 zł

75,00 zł 81 zł

Karnet instruktorski
509,26 zł

925,93 zł

24,39 zł

112,04 zł 121,00 zł

205,56 zł

5,56 zł 8% 6,00 zł

4,63 zł 8% 5,00 zł

222,00 zł8%

333,33 zł

120,37 zł

8%



 30 minut zajęć - grupa do 15 osób 8% 75,00 zł
 30 minut zajęć - grupa do 20 osób                                  

(dotyczt tylko przedszkoli)
8% 90,00 zł

 30 minut zajęć - grupa do 30 osób 8% 150,00 zł

zajęcia grupowe (do 15 osób)  45 minut -                          

opłata jednorazowa z góry za trymestr - 1 

x w tygodniu , liczba zajęć w trymestrze  

x 30 zł brutto 

liczba zajęć x 27,78 zl 8% 30,00 zł

Pływalnia 

zajęcia grupowe (do 15 osób)  45 minut -                          

opłata jednorazowa z góry za trymestr - 2 

x w tygodniu , liczba zajęć w trymestrze  

x 26 zł brutto 

liczba zajęć x 24,07 zł 8% 26,00 zł

zajęcia grupowe (do 15 osób)  45 minut -                          

opłata jednorazowa z góry za trymestr - 3 

x w tygodniu , liczba zajęć w trymestrze  

x 24 zł brutto 

liczba zajęć x 22,22 zł 8% 24,00 zł

zajęcia grupowe dla dzieci z rodzicami  

(do 10 osób)              30 minut - opłata 

jednorazowa z góry za trymestr -                 

1 x w tygodniu , liczba zajęć w trymestrze  

x 30 zł brutto 

liczba zajęć x 27,78 zł 8% 30,00 zł

zajęcia grupowe opłata jednorazowa za 1 

zajęcia
1 zajęcia 32,41 zł 8% 35,00 zł

1.

1. Burmistrz Łomianek upoważniony jest do udzielenia do 100 % zniżki od cen wymienionych w §1 na pisemny umotywowany wniosek.

2. Dyrektor ICDS upoważniony jest do udzielania 50 % zniżki od cen wymienionych w §1 na pisemny umotywowany wniosek. 

3. Organizacje pozarządowe otrzymujące dotacje z Gminy Łomianki na realizację zadań publicznych uprawnione sa do otrzymania 90% zniżki od cen 

wymienionych  w §1, pozostałe organizacje pozarządowe mogą otrzymać zniżkę zgodnie z §2 ust.1 i ust.2

4. Do bezpłatnego korzystania z pływalni uprawnione są :

a. dzieci do lat 4

5. Do korzystania z biletów ulgowych na pływalnię uprawnione są : 

a.dzieci i młodzież ucząca się do ukończenia 25 lat za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej

b. emeryci i renciści po okazaniu stosownych dokumentów

c. rodziny: rodzic/prawny opiekun+ dziecko/dzieci do 18 lat korzystający jednocześnie z pływalni (bilet rodzinny)

d. osoby niepełnosprawe za okazaniem stosownej legitymacji/zaświadczenia 

6. Osoby niepełnosprawne mogą być zwolnione z opłat za korzystanie z pływalni zgodnie z procedurą stanowiącą załącznik nr 3

Powierzchnie przeznaczone na potrzeby komercji nie wymienione w pkt. od 1 do 10 w zarządzanych obiektach i ICDS 

§ 2

Zajęcia nauki i 

doskonalenia pływania 

prowadzone w ramach 

Akademi Pływania 

ICDS

69,44 zł

83,33 zł

138,89 zł

Wg. stawek z zapytania ofertowego

Zajęcia nauki i 

doskonalenia pływania 

prowadzone przez 

instruktorów ICDS


