
ANKIETA

Szanowni  Państwo,  Staszowskie  Centrum  Przedsiębiorczości,  dążąc  do  poprawy
konkurencyjności  i  atrakcyjności  gospodarczej  regionu  pragnie  stworzyć  nowoczesne  centrum
wspierające  przedsiębiorców,  posiadające  zaawansowaną  infrastrukturę  zgodną  z  Państwa
oczekiwaniami. By jak najlepiej przygotować się do tego zadania pragniemy poznać Państwa potrzeby
w  zakresie  wynajmu  powierzchni  użytkowych.  W  tym  celu  przesyłamy  Państwu  poniższą  ankietę.
Będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli zechcą Państwo zapoznać się z zawartymi w niej  pytaniami i udzielić
na nie przemyślanych odpowiedzi.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem telefonu 512 467
943 oraz 500 147 103.
Bardzo  prosimy  o  przesyłanie  uzupełnionych  ankiet  na  jeden  ze  wskazanych  adresów  mailowych
biuro@scp.biz.pl lub  artur.sularz@gmail.com lub  też  pocztą  na  adres  Staszowskie  Centrum
Przedsiębiorczości Sp. z o. o., ul.  Krakowska 51, 28-200 Staszów w terminie dwóch tygodni od ich
otrzymania.
  

1. Czy są Państwo zainteresowani wynajmem powierzchni użytkowej w Staszowie oferowanej 
przez Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości w lokalizacji przy ul. Krakowskiej 51?

  Tak

  Nie

2. Jakiego rodzaju powierzchnią są Państwo zainteresowani?

  Biurową

  Magazynową

  Produkcyjną

  Usługową (jakiego rodzaju?)

  Gastronomiczna

  Serwisowa

  Zakład fryzjerski

  Salon kosmetyczny

  Gabinet medyczny

  Inna (jaka?)
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  Laboratoryjną ( z wyposażeniem?)

  Tak (jakim?)

  Nie

  Wystawienniczą/Prezentacyjną

  It

  Call center

  Kompleksem obejmującym kilka rodzajów powierzchni (jakich?)

  Innego rodzaju powierzchnią (jaka?)

3. Jakiej wielkości powierzchnią są Państwo zainteresowani?

 Biurową   m2

 Magazynową    m2

 Produkcyjną  m2

 Usługową (jakiego rodzaju?)

  Gastronomiczna  m2

  Serwisowa  m2

  Zakład fryzjerski  m2

  Salon kosmetyczny  m2

  Gabinet medyczny  m2

  Inna (jaka?)  m2

  Laboratoryjną  m2
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  Wystawienniczą/Prezentacyjną  m2

  It  m2

  Call center  m2

  Kompleksem obejmującym kilka rodzajów powierzchni (jakich?)

 m2   m2

            m2   m2

 

Łączna powierzchnia kompleksu to  m2

  Innego rodzaju powierzchnią (jaka?)

 m2

4. Zestawienie wymaganego przez Państwa dostępu do mediów oraz szacunkowe 
zapotrzebowanie:

  Prąd [kW]                             

  Woda technologiczna [m³ miesięcznie]                     

  Gaz technologiczny [m³ miesięcznie]               

  Internet (pasmo lub typ portu) 

  Instalacja sprężonego powierza (wydajność, ciśnienie) 

 Inne media ( jakie?) 

5. Jakie  jest  planowane  przez  Państwa  zatrudnienie  (etapy  –  szacunkowa  liczba

przacowników)?
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6. Jaka jest  szacowana przez  Państwa dobowa liczba użytkowników (poza pracownikami)
korzystających  z  powierzchni,  którą  planujecie  Pańswo  wynająć  (klienci,  interesanci,
goście)?

7. Czy potrzebne będą dla Państwa miejsca parkingowe?

  Tak

 Standardowe (samochody osobowe)  (należ podać ilość)

                               Niestandardowe          

                                (należy podać ilość oraz powierzchnię poszczególnych miejsc)

  Nie

8. Czy  mają  Państwo  inne  oczekiwania  odnośnie  wymagań  technicznych  dotyczących
wyposażenia wynajmowanej powierzchni? ( jakie?)

  Suwnice                                              

  Doki dla samochodów ciężarowych                                               

  Inne 

9. Czy mają Państwo dodatkowe oczekiwania/wymagania techniczne dotyczące wyposażenia
wynajmowanej powierzchni biurowej (jakie)?

 Wentylacja mechaniczne

 Klimatyzacja w całości lub części powierzchni

 Dostęp do własnej kuchni

 Dostęp do własnej toalety

 Dostęp do własnej sali lub kilku sal do prowadzenia spotkań

 Dostęp do własnej lub wynajmowanej sali audiowizualnej

 Inne dane uzupełniające opis 
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Szanowni Państwo,
dla Państwa wygody oraz by mogli Państwo jak najlepiej sprecyzować swoje oczekiwania przygotowa-
liśmy poniżej 4 tabele z  przykładowymi opisami wymagań dla powierzchni biurowej. W tabelach za-
warte zostały informacje, które mogą Państwo w dowolny sposób modyfikować (skreślanie, nadpisywa-
nie, usuwanie i/lub rozszerzanie, …) w zależności od Państwa preferencji. Ponadto tabele zawierają
wolne  wiersze,  które  mogą Państwo  uzupełnić  o  własne  oczekiwania  dotyczące  wynajmowanej  po-
wierzchni. 

Tabela 1. Standard i wielkość powierzchni

Standard Wielkość [m²] Opis

Tabela 2. Planowana do wynajęcia w kolejnych latach wielkość powierzchni biurowej

Rok Powierzchnia Rok Powierzchnia

5



Tabela 3. Szacowane zapotrzebowanie na energię elektryczną

Rok
Ilość stanowisk

pracy
Moc [kW] Uwagi

Tabela 4. Zapotrzebowanie na funkcje IT

Rok Potrzeby
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