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CENNIK USŁUG CLOUD COMPUTING  

KRAKOWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO 

(Załącznik do REGULAMINU) 

 

1. KPT COMPUTE  – instancje jednostek obliczeniowych o elastycznych parametrach, z możliwością 
ich skalowania, oparte zarówno o infrastrukturę wirtualną, oferujące platformy 
systemowe Linux; Instancje zdefiniowane są przez liczbę wirtualnych procesorów 
obliczeniowych, ilość udostępnionej pamięci RAM oraz podstawową powierzchnię 
danych dla systemu operacyjnego i danych użytkowników. 

 

Instancje STANDARD – o zbalansowanych parametrach mocy obliczeniowej i pamięci operacyjnej 

 

 

Instancje MEMORY – dla aplikacji o zwiększonym zapotrzebowaniu na ilość pamięci operacyjnej 

 

Nazwa instancji 

vCPU  
(szt.) 

vRAM  
(GB) 

HDD  
(GB) 

cena 
podstawowa 

(zł/h) 

cena z  
de minimis  

(zł/h) 

e1.memory.1.4 1 4 40 0,23 zł  0,115 zł 

e1.memory.2.8 2 8 40 0,44 zł  0,220 zł 

e1.memory.2.16 2 16 40 0,83 zł  0,415 zł 

e1.memory.4.8 4 8 40 0,46 zł  0,230 zł 

e1.memory.4.16 4 16 40 0,85 zł  0,425 zł 

e1.memory.4.32 4 32 40 1,63 zł  0,815 zł 

e1.memory.6.128 6 128 40 8,35 zł  4,175 zł 

e1.memory.8.16 8 16 40 0,89 zł  0,445 zł 

e1.memory.8.32 8 32 40 1,67 zł  0,835 zł 

e1.memory.16.32 16 32 40 1,75 zł  0,875 zł 

e1.memory.16.64 16 64 40 3,32 zł  1,660 zł 

e1.memory.16.96 16 96 40 4,88 zł  2,440 zł 

Nazwa instancji 
vCPU  
(szt.) 

vRAM  
(GB) 

HDD  
(GB) 

cena 
podstawowa 

(zł/h) 

cena z  
de minimis  

(zł/h) 
e1.standard.1.1 1 1 40 0,08 zł  0,040 zł 

e1.standard.1.2 1 2 40 0,13 zł  0,065 zł 

e1.standard.2.2 2 2 40 0,14 zł  0,070 zł 

e1.standard.2.4 2 4 40 0,24 zł  0,120 zł 

e1.standard.4.4 4 4 40 0,26 zł  0,130 zł 

e1.standard.8.8 8 8 40 0,50 zł  0,250 zł 

e1.standard.16.16 16 16 40 0,97 zł  0,485 zł 
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Instancje COMPUTING – dla aplikacji wymagających ponadprzeciętnej mocy obliczeniowej 

Nazwa instancji 

vCPU  
(szt.) 

vRAM  
(GB) 

HDD  
(GB) 

cena 
podstawowa 

(zł/h) 

cena z  
de minimis  

(zł/h) 

e1.compute.4.2 4 2 40 0,16 zł  0,08 zł 

e1.compute.8.4 8 4 40 0,30 zł  0,15 zł 

e1.compute.16.8 16 8 40 0,58 zł  0,29 zł 

 

Transfer danych 

Transfer danych 

cena 
podstawowa  

(zł/GB) 

cena z 
de minimis 
(zł/GB) 

Wychodzący do sieci internet 0,0150 zł 0,0075 zł 

Przychodzący z sieci internet 0,0000 zł 0,0000 zł 

 

Ruch pomiędzy maszynami użytkownika oraz pomiędzy maszynami użytkownika, a urządzeniami w 
sieci wewnętrznej KPT nie jest taryfikowany. 

 

 

2. KPT VOLUME – dodatkowa przestrzeń na przechowywanie danych udostępniona w zasobach 
pamięci macowej. Jednostki KPT Volume można skalować i przepinać pomiędzy 
instancjami użytkownika. 

Nazwa usługi 

cena 
podstawowa 

(zł/h) 

cena z  
de minimis  

(zł/h) 

Przestrzeń danych (cena za każdy GB - gigabajt) 0,0006 zł 0,0003 zł 
 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT. 

Ceny z pomocą de minimis zawierają pomoc na poziomie 50%. 


