
ZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres ul. Świerzawska 12,12a,12b
Data 10.05.2019
Temat Utrzymanie czystości
Numer oferty Św12 1/05/2019

Szanowni Państwo, 

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości przy ul. Świerzawskiej 12,12a,12b w Poznaniu ogłasza
zapytanie ofertowe na świadczenie usług sprzątania zewnętrznego i wewnętrznego.

Dane nieruchomości: 
• Lokalizacja: 60-321 Poznań, Ul. Świerzawska 12,12a,12b

• Powierzchnia dwóch hal garażowych: 6500,00 m2

• Powierzchnia korytarzy na klatkach schodowych: 1990,00 m2

• Powierzchnia dróg wewnętrznych: 2500,00 m2

• Powierzchnia chodników: 1000,00 m2

• Powierzchnia miejsc postojowych zewnętrznych na terenie biologicznie czynnym: 830,00 m2

Zakres prac:

Sprzątanie powierzchni wewnętrznych

zamiatanie posadzek klatek  schodowych 2 x w tygodniu

mycie posadzki wraz z cokolikami w klatkach schodowych 2 x w tygodniu

mycie posadzki wraz z cokolikami na dolnych kondygnacjach  ( parter , zejście do 
piwnicy, windy)

5 x w tygodniu

mycie  drzwi wejściowych 3 x w tygodniu

mycie parapetów, włączników, balustrad, poręczy, drzwi do zejść do piwnic, skrzynek
pocztowych, tablic ogłoszeniowych i ważnych komunikatów, ścian windy i paneli od 
widny oraz prowadnic, szafek z licznikami

1 x w tygodniu

obmiatanie pajęczyn w miarę potrzeb

miejscowe mycie ścian, w miarę potrzeb

usuwanie plakatów, przeterminowanych ogłoszeń,  napisów i rysunków 
umieszczonych bez zgody administracji na elewacji budynku, ścianach, drzwiach i 
tablicach ogłoszeniowych 

w miarę potrzeb



mycie okien/ powierzchni szklanych  od wewnątrz 4 razy na rok

mycie okien/ powierzchni szklanych od zewnątrz ( bez mycia alpinistycznego do 
wysokości 1,80)

4 razy na rok

mycie  lamp 1 raz na miesiąc

dbanie o czystość w boksach śmietnikowych (uprzątniecie porozrzucanych śmieci, 

zamiecenie i mycie posadzki śmietnika)

5 razy w tygodniu

mycie i dezynsekcja pojemników 2 razy w roku

Hala garażowa

miejscowe sprzątanie garażu, zbieranie śmieci 5 razy w tygodniu

mycie całej powierzchni hali garażowej 2 razy w roku

odkurzanie lamp, hydrantów oraz instalacji umieszczonych pod sufitem hali 

garażowej

2 razy w roku

mycie  drzwi garażowych 4 razy w roku

Sprzątanie terenów zewnętrznych

sprzątanie terenu zewnętrznego, zbieranie śmieci ( w tym również placu zabaw) 5 razy w tygodniu

zamiatanie  chodników, parkingów i ulic 1 raz na miesiąc

opróżnianie koszy na śmieci Wg potrzeb

Utrzymanie w czystości/ odchwaszczanie miejsc postojowych Wg potrzeb

KAŻDORAZOWO PRZY OPADACH ŚNIEGU I  OBLODZENIU

odśnieżanie chodników i ciągów pieszo- jezdnych oraz posypywanie ich piaskiem i solą

usuwanie oblodzenia i sopli

Termin przesyłania ofert: do 15.06.2019 r.

Oferty prosimy kierować :

• drogą mailową: zarządca nieruchomości: agnieszka.sokolowska  @palatyn.pl
• osobiście w siedzibie firmy: PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o.

W razie jakichkolwiek pytań lub uzgodnień o prosimy o kontakt telefoniczny mailowy.

Agnieszka Sokołowska
tel. 500 035 815
agnieszka.sokolowska  @palatyn.pl

mailto:katarzyna.sikora@palatyn.pl
mailto:katarzyna.sikora@palatyn.pl

