ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
ul. Łęgska 20, 87 – 800 Włocławek
tel.: 54 426 99 80
e-mail: kontakt@zaz.wloclawek.pl
www.zaz.wloclawek.pl

Załącznik do
Zarządzenia nr 7
Dyrektora ZAZ z dnia 2 kwietnia 2019 roku

Cennik usług oferowanych przez Zakład aktywności Zawodowej we Włocławku
w ramach prowadzonej rehabilitacji osób niepełnosprawnych, obowiązujący od
dnia 2 kwietnia 2019 r.
USŁUGA PRALNICZA W PRALNI SAMOOBSŁUGOWEJ

Cena jednego
cyklu/programu

Pranie w pralnico
– wirówce o
pojemności do 6
kg

Suszenie w
suszarce bębnowej
o pojemności do 6
kg

Pranie w pralnico
– wirówce o
pojemności do 11 kg

Suszenie w
suszarce bębnowej
o pojemności do 13
kg

8,00 zł brutto

4,00 zł brutto

16,00 zł brutto

8,00 zł brutto

USŁUGA PRALNICZA W PRALNI WODNEJ
Koszt usługi* brutto w złotych
Firanka

5,00 zł/ mb.

Koc

30,00 zł / szt.

Koc dziecięcy

20,00 zł / szt.

Kołdra z pierza

35,00 zł / szt.

Kołdra z tworzywa

25,00 zł / szt.

Narzuta mała

20,00 zł / szt.

Narzuta duża

30,00 zł / szt.

Obrus duży

8,00 zł / szt.

Obrus mały

7,00 zł / szt.

Odzież robocza/ochronna

15,00 zł / szt.

Odzież robocza/ochronna ocieplana

20,00 zł / szt.

Pierzyna

40,00 zł / szt.

Poduszka – tworzywo sztuczne

13,00 zł / szt.

Poduszka (jasiek)

10,00 zł / szt.

Poduszka z pierza

25,00 zł / szt.

Pokrowce (na krzesło, fotele)

6,00 zł / szt.

Pokrowiec na materac do 140 cm

40,00 zł / szt. (1/2 – 20 zł)

Pokrowiec na materac powyżej 140 cm

60,00 zł / szt. (1/2 – 30 zł)

Poszewka „jasiek”

3,00 zł / szt.

Poszewka duża

5,00 zł / szt.
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Poszewka mała

4,00 zł / szt.

Poszwa

8,00 zł / szt.

Prześcieradło

6,00 zł / szt.

Ręcznik duży

3,50 zł / szt.

Ręcznik mały

3,00 zł / szt.

Serwetka duża

1,50 zł / szt.

Serwetka mała

1,00 zł / szt.

Siedzisko dla psa/kota

40,00 zł / szt.

Skerting

10,00 zł / mb.

Śpiwór/śpiwór puchowy

20,00 zł / szt. 35,00 zł/szt.

Zasłony
7,00 zł / mb.
*usługa zawiera pranie, prasowanie/maglowanie, na życzenie klienta krochmalenie oraz pakowanie.
Koszt samej usługi maglowania wynosi 5,00 zł brutto za 1 kg.
Koszt usługi za asortyment nie ujęty w cenniku będzie ustalony indywidualnie przez Dyrektora ZAZ
Włocławek.
Cena za usługę ekspresową +30%
Koszt ww. usług pralniczych może zostać obniżony, za zgodą Dyrektora ZAZ Włocławek.
USŁUGA PRALNICZA W PRALNI WET - CLEANING
Koszt usługi prasowania za
Koszt usługi* za 1 szt.
1 szt. (brutto)
(brutto)
Alba

24,00 zł

9,50 zł

Apaszka

10,00 zł

4,00 zł

Bezrękawnik

18,00 zł

7,00 zł

Bluza

13,00 zł

5,00 zł

Bluzka damska

13,00 zł

5,00 zł

Bluzka jedwabna

15,00 zł

6,00 zł

Bolerko

10,00 zł

4,00 zł

Czapka

8,00 zł

Dres komplet

20,00 zł

8,00 zł

Fartuch

12,00 zł

4,50 zł

Garnitur

40,00 zł

16,00 zł

Garnitur dziecięcy

30,00 zł

12,00 zł

Kamizelka

8,00 zł

3,00 zł

Kamizelka puchowa ocieplana

24,00 zł

Komża

24,00 zł

Kombinezon narciarski

42,00 zł

Kombinezon damski

25,00 zł

10,00 zł

Koszula

10,00 zł

4,00 zł

Krawat

7,00 zł

2,50 zł

9,50 zł
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Kurtka ocieplana

30,00 zł

12,00 zł

Kurtka lekka

20,00 zł

8,00 zł

Kurtka puchowa/lekka

45,00 zł

Kombinezon motocyklowy komplet

40,00 zł

Kurtka motocyklowa

24,00 zł

Spodnie motocyklowe

20,00 zł

Marynarka

25,00 zł

10,00 zł

Marynarka sportowa

22,00 zł

8,50 zł

Mundur

46,00 zł

18,50 zł

Płaszcz lekki

25,00 zł

10,00 zł

Płaszcz ocieplany

32,00 zł

12,50 zł

Płaszcz puchowy

40,00 zł

Polar

17,00 zł

6,50 zł

Spodenki

8,00 zł

3,00 zł

Spodnie

16,00 zł

6,50 zł

Spodnie dresowe

10,00 zł

4,00 zł

Spodnie garniturowe

18,00 zł

7,00 zł

Spódnica

17,00 zł

6,50 zł

Sukienka

28,00 zł

11,00 zł

Suknia prosta

22,00 zł

8,50 zł

Suknia ślubna

160,00 zł

64,00 zł

Suknia wieczorowa

25,00 zł – 40 zł

10,00 zł – 16,00 zł

Sutanna, toga, habit, ornat

35,00 zł

14,00 zł

Sweter

15,00 zł

6,00 zł

Szal

8,00 zł

3,00 zł

Szlafrok

16,00 zł

6,50 zł

T-shirt, polo

8,00 zł

3,00 zł

Tunika

8,00 zł

3,00 zł

Zabawka pluszowa mała do 30 cm

10,00 zł

Zabawka pluszowa duża powyżej 30 cm

25,00 zł

10,00 zł
Żakiet
25,00 zł
*usługa zawiera pranie, prasowanie oraz pakowanie.
Koszt usługi za asortyment nie ujęty w cenniku będzie ustalony indywidualnie przez Dyrektora ZAZ
Włocławek.
Cena za usługę ekspresową +30%
Koszt ww. usług pralniczych może zostać obniżony, za zgodą Dyrektora ZAZ Włocławek.
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USŁUGI KRAWIECKIE
Koszt usługi* brutto w
złotych

bluzka

firany

koszula

kurtka

marynarka

pościel

płaszcz

spodnie

spódnica

dopasowanie do sylwetki

od 10,00 zł

skracanie

od 8,00 zł

skracanie rękawów zwykłe

od 8,00 zł

skracanie rękawów z mankietem

od 15,00 zł

doszycie taśmy marszczącej

od 4,00 zł/m. bieżący

obszycie brzegów

od 2,00 zł/m. bieżący

skracanie

od 3,00 zł/m bieżący

dopasowanie do sylwetki

od 10,00 zł

skracanie

od 8,00 zł

skracanie rękawów zwykłe

od 8,00 zł

skracanie rękawów z mankietem

od 15,00 zł

skracanie

od 20,00 zł

skracanie, wydłużanie rękawów

od 16,00 zł

wymiana zamka

od 20,00 zł

skracanie

od 20,00 zł

skracanie, wydłużanie rękawów

od 16,00 zł

zwężenie

od 6,00 zł

wszycie lub wymiana zamka

od 8,00 zł

skracanie

od 20,00 zł

skracanie, wydłużanie rękawów

od 16,00 zł

wymiana zamka

od 20,00 zł.

skracanie zwykłe

od 8,00 zł

skracanie kryte

od 10,00 zł

skracanie z zachowaniem org. dołu

od 15,00 zł

zwężenie nogawek

od 10,00 zł

wymiana zamka

od 10,00 zł

skracanie

od 10,00 zł

skracanie z podszewką

12,00 – 15,00 zł

wymiana zamka

6,00 – 8,00 zł + cena zamka
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suknie

zasłony

skracanie

10,00 – 12,00 zł

skracanie sukienki wielowarstwowej

12,00 -20,00 zł

zwężenie

11,00 – 18,00 zł

wymiana zamka

10,00 zł + cena zamka

doszycie taśmy marszczącej

od 4,00 zł/m. bieżący

obszycie brzegów

od 2,00 zł/m. bieżący

skracanie

od 3,00 zł/m bieżący

cerowanie, łatanie dziur

od 10,00 zł

Koszt usługi za asortyment nie ujęty w cenniku będzie ustalony indywidualnie przez Dyrektora ZAZ
Włocławek.
Cena za usługę ekspresową +30%
Koszt ww. usług krawieckich może zostać obniżony, za zgodą Dyrektora ZAZ Włocławek.

USŁUGA PARKINGOWA
Koszt usługi* brutto w
złotych
Parkowania pojazdu na parkingu strzeżonym w godzinach pracy zakładu

1,00 zł / godzina

Wynajęcie miejsca postojowego, umożliwiającego parkowania pojazdu w
godzinach pracy zakładu

do 120,00 zł / miesiąc

Parkowanie pojazdu na parkingu od strony ul. Łęgskiej

50,00 zł / godzina

Koszt ww. usług parkingowych może zostać obniżony, za zgodą Dyrektora ZAZ Włocławek.
USŁUGA WYNAJĘCIA SALI KONFERENCYJNEJ
Koszt usługi* brutto w
złotych
Wynajęcie sali w godzinach pracy zakładu*

50,00 zł / godz.

Wynajęcie sali poza godzinami pracy zakładu*

70,00 zł / godz.

*w cenie wynajmu uwzględnione jest udostępnienie (na życzenie klienta) projektora, flipchart’a. laptopa oraz
sprzętu nagłaśniającego.
Koszt ww. usług wynajęcia sali konferencyjnej może zostać obniżony, za zgodą Dyrektora ZAZ Włocławek.

